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Περίληψη 
 

 

 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη των φόρουμ συζητήσεων των Μαζικών 

Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs), με σκοπό να ενισχύσει την 

προσπάθεια δημιουργίας ενός εργαλείου αποδοτικότερης περιήγησης σε αυτά. Πιο 

συγκεκριμένα, με την χρήση τεχνικών μοντελοποίησης θεμάτων επιχειρείται η 

εξαγωγή των θεμάτων των συζητήσεων και η αυτόματη εκχώρηση ενός τίτλου σε αυτά, 

ο οποίος αντιστοιχεί σε κάποιο κεφάλαιο της ύλης του μαθήματος. Μελετώνται τρεις 

αλγόριθμοι μοντελοποίησης θεμάτων, οι LDA, GuidedLDA και anchored CorEx και 

διαπιστώνεται ότι ο τελευταίος δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα για την επίτευξη του 

στόχου. Επιπλεόν, ερευνάται η κατασκευή ενός αποτελεσματικού κριτηρίου απόφασης, 

το οποίο θα αποδίδει μοναδικό τίτλο – θέμα στις δημοσιεύσεις, για τις οποίες ο 

παραπάνω αλγόριθμος δεν μπορεί να πάρει απόφαση. Για τον σκοπό αυτό, 

χρησιμοποιείται, αρχικά, η έννοια της σημασιολογικής ομοιότητας των δημοσιεύσεων 

με τα εξαγόμενα θέματα και στη συνέχεια, μελετάται η προσέγγιση του προβλήματος 

με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης με επίβλεψη, συνδυαστικά με τα αποτελέσματα 

της μοντελοποίησης θεμάτων. Η μελέτη αυτή, έδειξε ότι η χρήση του αλγορίθμου 

Linear Support Vector Classifier (LSVC), σε συνδυασμό με τα προηγούμενα 

αποτελέσματα, βελτιώνει την ακρίβειά του. Τέλος, επιχειρείται η μελέτη του φόρουμ 

ενός, διαφορετικού αντικειμένου μελέτης, MOOC, και διαπιστώνεται ότι ο αλγόριθμος 

anchored CorEx δίνει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα σε αυτό, ενώ δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί μηχανική μάθηση με επίβλεψη, παρά μόνο κάποιο κριτήριο, το οποίο θα 

προκύπτει από γνώση του αντικειμένου μελέτης, για την απόδοση τίτλων στις 

δημοσιεύσεις με ισοπίθανα θέματα. 
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Abstract 
 

 

The primary objective of this thesis is the study of discussions in Massive Open Online 

Courses (MOOCs) forums, in order to contribute to the greater purpose of creating a tool 

for better browsing of these forums. Topic modeling techniques are used to extract topics 

from the discussion forum of a MOOC. The extracted topics are then automatically labeled 

based on MOOC content. Three topic modeling algorithms were tested; LDA, GuidedLDA 

and anchored CorEx, and the outcome showed that the latter produces significantly better 

results. The fact, though, that with anchored CorEx, a document can belong to all topics or 

no topic at all, raised the need for an effective decision criterion, to attribute unique titles – 

topics, to those posts that the above algorithm cannot make a certain decision about. For this 

criterion, in a first approach, semantic similarity scores, between posts and extracted topics, 

were used. In a second approach, supervised machine learning algorithms were deployed, 

with input features, the TfidfVectorizer count matrix derived from the posts in combination 

with CorEx probabilities and semantic similarity scores. The results indicated that these last 

two extra features improved Linear Support Vector Classifier (LSVC) accuracy over time. 

Finally, the study focuses on a different MOOC, to find out whether subject matter affects 

the behavior of the above techniques and algorithms. The findings showed that, in this case, 

anchored CorEx presents better results, while supervised machine learning algorithms 

cannot be used. Thus, attributing unique titles to posts with equal CorEx probabilities, solely 

relies on building an efficient heuristic decision criterion. 
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Κεφάλαιο 1 

 

Εισαγωγή 
 

 

Τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses - MOOCs) 

είναι μαθήματα, ειδικά σχεδιασμένα για μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, στα οποία οι 

εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση παντού και πάντα, αρκεί να έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, είναι ανοικτά σε όλους χωρίς περιορισμούς συμμετοχής και προσφέρουν 

πλήρη εμπειρία μαθήματος δωρεάν [1]. Εκτός από παραδοσιακά εργαλεία εκμάθησης, 

όπως βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, υλικά μελέτης και εργασίες, πολλά MOOCs 

παρέχουν διαδραστικά φόρουμ για την υποστήριξη αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

εκπαιδευόμενων, των καθηγητών και των βοηθών τους. 

 

Στην Ελλάδα, ενδεχομένως η πιο αξιόλογη προσπάθεια για τη δημιουργία μιας 

πλατφόρμας Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων, είναι το Mathesis των 

Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το 

οποίο έχει μεγάλη απήχηση και από το Νοέμβριο του 2015 προσφέρει MOOCs στο ευρύ 

κοινό. 

 

Το πραγματικό ερώτημα, πλέον, είναι αν τα MOOCs αποτελούν ουσιαστική καινοτομία 

στο χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή είναι μια απλή χρήση της τεχνολογίας για 

την παροχή εκπαιδευτικού περιεχομένου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

Τα βασικά πλεονεκτήματα των ανοικτών αυτών διαδικτυακών μαθημάτων είναι ότι 

είναι δωρεάν και διαθέσιμα σε ένα ευρύ κοινό σε όλο τον πλανήτη [1]. Επίσης, η 

απόδοση των εκπαιδευόμενων μπορεί να παρακολουθείται εύκολα χρησιμοποιώντας 

δεδομένα που συλλέγονται από την έναρξη των μαθημάτων. Ένα ακόμη πλεονέκτημα 

είναι ότι τόσο οι εκπαιδευόμενοι όσο και οι διδάσκοντες, μέσα από την έκθεσή τους σε 

παγκόσμιο επίπεδο, μπορούν να βελτιώσουν τις παιδαγωγικές τεχνικές και την 

ανταλλαγή γνώσεων. Τέλος, ένα MOOC μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνδυαστικό 

πρόγραμμα εκμάθησης, όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

περισσότερες πληροφορίες από αυτές που παρέχονται στην τάξη. 

 

Παρ’ ότι τα MOOCs έχουν τόσα προτερήματα έναντι των παραδοσιακών μαθημάτων, 

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μη ύπαρξης κάποιας δυνατότητας παροχής 

εξατομικευμένων μαθημάτων και προσοχής από το διδάσκοντα και το διδακτικό 

προσωπικό. Η αλληλεπίδραση, δηλαδή, των χρηστών τόσο μεταξύ τους όσο και με το 

διδάσκοντα είναι αρκετά περιορισμένη. 

 

Μια προσπάθεια επίλυσης του παραπάνω προβλήματος είναι η χρησιμοποίηση των 

ειδικά σχεδιασμένων φόρουμ συζητήσεων του κάθε μαθήματος για την ενίσχυση της 

επικοινωνίας των χρηστών και την καλύτερη συμμετοχή τους στο μάθημα. Επιπλέον, 
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με κατάλληλη περιήγηση στο φόρουμ ενός MOOC, το διδακτικό προσωπικό μπορεί να 

έχει μια καλύτερη εικόνα της συμμετοχής στο μάθημα και των ζητημάτων που 

απασχολούν τους χρήστες [2]. Το τελευταίο ίσως είναι και το πιο σημαντικό για την 

επίλυση των προβλημάτων ενός ανοικτού διαδικτυακού μαθήματος, αφού θα 

γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα σε καθηγητή και σπουδαστή και θα φέρει έτσι πιο κοντά 

ένα MOOC με τη συμβατική εκμάθηση στην τάξη, διατηρώντας παράλληλα όλα τα 

προαναφερθέντα πλεονεκτήματα αυτού του επαναστατικού τρόπου διδασκαλίας, 

 

Πριν, όμως, καταστεί εφικτό κάτι τέτοιο, πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα μεγάλο 

πρόβλημα στα φόρουμ των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων, που είναι 

ο τεράστιος όγκος διαθέσιμης πληροφορίας που υπάρχει. Αυτή η πληροφορία τις 

περισσότερες φορές δεν έχει σαφή οργάνωση, με αποτέλεσμα μια περιήγηση στο 

φόρουμ να καθίσταται άσκοπη. Με άλλα λόγια, αν και η πληροφορία προς αναζήτηση 

υπάρχει, «χάνεται» σε ένα συνονθύλευμα από δημοσιεύσεις και σχόλια [3]. 

 

Έτσι, η εργασία αυτή μελετά τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη 

και πιο αποτελεσματική περιήγηση στα φόρουμ των ανοικτών διαδικτυακών 

μαθημάτων και επικεντρώνεται στην προσέγγιση του προβλήματος από τη σκοπιά 

ενός καθηγητή και των βοηθών του (teaching assistants). 

 

Για τον παραπάνω σκοπό, με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η εξαγωγή των 

θεμάτων συζητήσεων στα φόρουμ των ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων και η 

εκχώρηση τίτλου σε αυτά, με στόχο την γρηγορότερη και αποδοτικότερη εύρεση της 

πληροφορίας.  

 

Κάτι τέτοιο θα μείωνε σημαντικά τον χρόνο που θα δαπανούσαν και οι δύο πλευρές, 

τόσο δηλαδή οι σπουδαστές, όσο και το διδακτικό προσωπικό, ψάχνοντας να πάρουν ή 

να δώσουν, αντίστοιχα, απαντήσεις σε διάφορα ζητήματα [4]. Επιπλέον, θα βοηθούσε 

μια πιο ολοκληρωμένη ανάδραση, έτσι ώστε το διδακτικό προσωπικό να δίνει έμφαση 

σε διάφορα προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι και τα οποία ίσως 

να αποτελούν σημεία ασάφειας κατά την παράδοση του υλικού του μαθήματος, ή και 

να απουσιάζουν εντελώς από αυτό. Τέλος, μέσα από ένα νέο εργαλείο, το οποίο θα 

παρουσιάζει τα θέματα των συζητήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να 

ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις ευκολότερα, ενισχύοντας έτσι τη διαδικασία της 

μάθησης.  

 

 

1.1 Ορισμός εννοιών 
 

Στην εργασία αυτή, εμφανίζονται συχνά κάποιες έννοιες, οι οποίες ορίζονται 

παρακάτω: 

 

▪ μηχανική μάθηση (machine learning): Στην επιστήμη των υπολογιστών, αφορά 

τη μελέτη και την κατασκευή αλγορίθμων που μπορούν να μαθαίνουν από τα 
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δεδομένα και να κάνουν προβλέψεις σχετικά με αυτά. Οι αλγόριθμοι αυτοί, 

λειτουργούν κατασκευάζοντας μοντέλα από πειραματικά δεδομένα, 

προκειμένου να κάνουν προβλέψεις βασισμένες στα δεδομένα ή να εξάγουν 

αποφάσεις που εκφράζονται ως το αποτέλεσμα. 

 

o μηχανική μάθηση με επίβλεψη (supervised machine learning): H 

πρόβλεψη των τιμών – στόχων βασίζεται σε δεδομένα με ετικέτες, οι 

οποίες τους έχουν αποδοθεί από ανθρώπινους κριτές. Αυτή η τεχνική 

αφορά προβλήματα ταξινόμησης (classification problems), όπου οι τιμές – 

στόχοι αποτελούν διακριτές κλάσεις, και προβλήματα παλινδρόμησης 

(regression problems), όπου τα αποτελέσματα εκφράζονται με συνεχείς 

τιμές. 

 

o μηχανική μάθηση χωρίς επίβλεψη (unsupervised machine learning): O 

κύριος στόχος είναι η ανακάλυψη κάποιας συγκεκριμένης δομής σε 

δεδομένα χωρίς ετικέτες. Η τεχνική αυτή αφορά το πρόβλημα εύρεσης 

ομάδων από παρόμοια στιγμιότυπα στα δεδομένα (clustering) και το 

πρόβλημα ανίχνευσης ασυνήθιστων προτύπων (outlier detection). 

 

o μηχανική μάθηση με ημι-επίβλεψη (semi-supervised machine learning): 

Συνδυάζει την χρήση δεδομένων με ετικέτες με την χρήση δεδομένων 

χωρίς ετικέτες. Η τεχνική αυτή αποτελεί έναν συνδυασμό, στην 

πραγματικότητα, των δύο προηγούμενων.  

 

▪ μοντελοποίηση θεμάτων (topic modeling): Η μοντελοποίηση θεμάτων είναι 

μια τεχνική μηχανικής μάθησης χωρίς επίβλεψη, η οποία αναθέτει αυτόματα 

θέματα σε δεδομένα κειμένου. 

 

▪ μοντέλο θεμάτων (topic model): Στη μηχανική μάθηση και στην επεξεργασία 

φυσικής γλώσσας ένα μοντέλο θεμάτων είναι μια μορφή στατιστικού μοντέλου 

για την ανακάλυψη των «αφηρημένων» θεμάτων που εμφανίζονται σε μια 

συλλογή εγγράφων. 

 

▪ θέμα (topic): Τα θέματα στη μοντελοποίηση θεμάτων είναι στην ουσία συστάδες 

από παρόμοιες λέξεις. Οι πιθανότητες εμφάνισης των λέξεων στα έγγραφα 

κειμένου καθορίζουν το θέμα.  

 

 

1.2 Δομή εργασίας 
 

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια. 
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Στο κεφάλαιο 2 γίνεται μια αναφορά στη βιβλιογραφία και στους ήδη υπάρχοντες 

τρόπους προσέγγισης του προβλήματος. Επιπλέον, αναλύονται οι αλγόριθμοι που 

χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του στόχου. 

 

Στο κεφάλαιο 3 ορίζεται πλήρως το πρόβλημα προς επίλυση για τη συγκεκριμένη 

εργασία και τα ερωτήματα στα οποία αυτή προσπάθησε να δώσει απάντηση. 

 

Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται λεπτομερώς η μεθοδολογία και η ανάλυση που 

ακολουθήθηκε για την επίλυση του προβλήματος. 

 

Στο κεφάλαιο 5 παρατίθενται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα των αλγορίθμων 

και των οποιωνδήποτε άλλων βημάτων ακολουθήθηκαν κατά την προσπάθεια να 

δοθεί απάντηση στα ερωτήματα της εργασίας. Παράλληλα, γίνεται συγκεκριμένη 

αναφορά στα μαθήματα που μελετήθηκαν και στη συμπεριφορά τους, όσον αφορά τα 

βήματα της ανάλυσης. 

 

Στο κεφάλαιο 6 καταγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη 

αυτή και παρουσιάζονται ορισμένες ιδέες για μελλοντικές επεκτάσεις της. 
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Κεφάλαιο 2 

 

Βιβλιογραφική Επισκόπηση 
 

 

Το κύριο χαρακτηριστικό που διαχωρίζει τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα 

από τα συμβατικά μαθήματα, είναι η ικανότητα των πρώτων να αυξάνουν τον αριθμό 

των συμμετεχόντων τους σε ένα δυνητικά άπειρο αριθμό από εκπαιδευόμενους που 

παρακολουθούν το μάθημα ταυτόχρονα. Όμως, ο ολοένα και αυξανόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων, μειώνει την ποιότητα της αλληλεπίδρασης που έχουν οι 

εκπαιδευόμενοι με τους εκπαιδευτές, καθώς ενόσω οι συμμετέχοντες αυξάνονται, ο 

αριθμός των ατόμων του διδακτικού προσωπικού παραμένει σταθερός [5]. 

 

Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση του διδακτικού προσωπικού με τους 

εκπαιδευόμενους πραγματοποιείται, κυρίως, μέσω των ειδικά διαμορφωμένων φόρουμ 

συζητήσεων [2]. Σε αυτά οι σπουδαστές μπορούν να θέτουν ερωτήσεις, να εκφράζουν 

την άποψή τους πάνω στο μάθημα και γενικά να συνομιλούν με άλλους σπουδαστές, 

καθώς και με το διδακτικό προσωπικό.  

 

Υπάρχουσες μελέτες έχουν δείξει ότι τα φόρουμ συζητήσεων των ανοικτών 

διαδικτυακών μαθημάτων περιέχουν σημαντική πληροφορία τόσο για τη δυναμική και 

την ποιότητα του μαθήματος, όσο και για τον τρόπο αντιμετώπισής του από τους 

εκπαιδευόμενους [6]. Η πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον διδάσκοντα 

και το διδακτικό προσωπικό, καθώς, για παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη 

οργάνωση του μαθήματος και σε έμφαση σε σημεία του, που παρουσιάζουν ασάφειες 

ή δυσκολία στην κατανόηση. Παρόλα αυτά, ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των νέων 

σπουδαστών οδηγεί στην αύξηση του αριθμού των συζητήσεων, ενώ παράλληλα 

καθιστά δυσκολότερη την εύρεση της πληροφορίας στα φόρουμ.  

 

Επομένως, παρουσιάζεται επιτακτική η ανάγκη εύρεσης μεθόδων που θα μπορούν να 

βοηθήσουν τον διδάσκοντα ενός MOOC και τους βοηθούς του, να εξάγουν την 

πληροφορία που αναζητούν μέσα στο χαώδες περιβάλλον των φόρουμ συζητήσεων του 

μαθήματος [3]. 

 

Μία προσέγγιση της λύσης του παραπάνω προβλήματος είναι η κατηγοριοποίηση των 

συζητήσεων των φόρουμ σε συζητήσεις σχετικές με το μάθημα και σε συζητήσεις που 

δεν έχουν σχέση με το περιεχόμενο του μαθήματος. Προηγούμενες έρευνες 

προσπάθησαν να κατηγοριοποιήσουν τις δημοσιεύσεις των φόρουμ των MOOCs ανά 

κατηγορίες ενδιαφέροντος, μέσω μιας «χειροκίνητης» εκχώρησης ετικετών σε αυτές 

[7,8]. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, πιο συγκεκριμένα, η κατηγοριοποίηση των συζητήσεων 

πραγματοποιείται σε συζητήσεις σχετικές με την ύλη του μαθήματος, σε συζητήσεις 
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που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του μαθήματος και τους κανόνες συμμετοχής που 

το διέπουν και σε συζητήσεις που αφορούν την κοινωνικοποίηση των χρηστών στα 

πλαίσια του μαθήματος [9-11].  

 

Η μεγάλη, όμως, προσπάθεια που απαιτείται για τη μη αυτόματη απόδοση ετικετών 

στις δημοσιεύσεις δρα αποτρεπτικά για την χρήση μιας τέτοιας μεθόδου όταν πρόκειται 

για τον τεράστιο όγκο των δημοσιεύσεων των ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων [12]. 

 

Μία λύση στο παραπάνω πρόβλημα, δίνει μια «αυξητική» προπόνηση αλγορίθμων 

μηχανικής μάθησης με επίβλεψη, με τον όρο αυξητική να αναφέρεται στην προσθήκη 

δεδομένων για προπόνηση, καθώς προχωρά η διδασκαλία του μαθήματος [13-15]. Αυτή 

η μέθοδος έχει ως άμεση συνέπεια, μαζί με την αύξηση του μεγέθους του συνόλου των 

δεδομένων, την αύξηση της επίδοσης και της ακρίβειας των αλγορίθμων. Μια τέτοια 

λύση χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε μια προσπάθεια πρόβλεψης εκείνων των χρηστών 

που δε θα ολοκλήρωναν επιτυχώς το μάθημα, σε μετέπειτα έρευνες, όμως, 

συσχετίστηκε και με εργαλεία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας για τη μελέτη του 

περιεχομένου των συζητήσεων [9]. 

 

Ως επιπρόσθετα δεδομένα για τη μελέτη των συζητήσεων των φόρουμ των ανοικτών 

διαδικτυακών μαθημάτων, θα μπορούσαν με κατάλληλη αξιοποίηση να αποτελέσουν 

τα κεφάλαια διδασκαλίας, όπως αυτά παρατίθενται στις διαλέξεις και σε οποιοδήποτε 

άλλο εκπαιδευτικό υλικό είναι στη διάθεση των χρηστών [16]. 

 

Σε μία άλλη προσέγγιση, επιστρατεύονται τεχνικές μοντελοποίησης θεμάτων, για την 

αυτόματη εξαγωγή των θεμάτων συζητήσεων των φόρουμ. Αναλυτικότερα, κάποιες 

προσπάθειες για μια αποδοτικότερη λειτουργία των φόρουμ των MOOCs και την 

έγκαιρη και στοχευμένη παρέμβαση του διδακτικού προσωπικού, αφορούν 

προσπάθειες αντιστοίχισης των θεμάτων που εξάγουν αλγόριθμοι μοντελοποίησης 

θεμάτων με την ύλη του μαθήματος [17,18]. Το κυριότερο πλεονέκτημα αυτών των 

προσπαθειών είναι ότι μπορούν να εφαρμοστούν επιτυχώς σε μικρότερο όγκο 

δεδομένων και δεν απαιτούν τη συσσώρευση δεδομένων με την χρονική εξέλιξη της 

διδασκαλίας του μαθήματος. Παρόλα αυτά, οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν σε αυτές τις 

προσπάθειες, απαιτούν μεγάλη προσπάθεια και πολύ χρόνο, για την ερμηνεία των 

θεμάτων από ανθρώπινους κριτές. 

 

Παράλληλα με τις τεχνικές μοντελοποίησης θεμάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η 

γνώση που προκύπτει από την ύλη του μαθήματος και αφορά το περιεχόμενο των 

διαλέξεων. Στους αλγορίθμους μοντελοποίησης θεμάτων μπορεί να τροφοδοτηθεί ένα 

συγκεκριμένο λεξιλόγιο, το οποίο να τους καθοδηγεί να χτίζουν θέματα γύρω από τις 

λέξεις του [19]. Με αυτόν τον τρόπο, το περιεχόμενο του μαθήματος μπορεί να ωθήσει 

αυτούς τους αλγορίθμους να αναζητήσουν θέματα στις δημοσιεύσεις των φόρουμ 

συζητήσεων, τα οποία να έχουν άμεση σχέση με τη διδακτέα ύλη [18].  
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Η παρούσα εργασία υιοθετεί την παραπάνω ιδέα για την προσπάθεια συσχέτισης των 

θεμάτων που εξάγουν αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης από το φόρουμ ενός MOOC, με 

την ύλη που διδάσκεται σε αυτό. Και έτσι, στη συνέχεια του κεφαλαίου αναλύονται, 

εκτενέστερα, οι αλγόριθμοι μοντελοποίησης θεμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή 

τη μελέτη και παρατίθενται οι αντίστοιχες αναφορές στη βιβλιογραφία.  

 

 

2.1 Latent Dirichlet Allocation – LDA 
 

Ο αλγόριθμος LDA έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη μοντελοποίηση θεμάτων και 

έχει εφαρμοστεί και στην περίπτωση εξαγωγής θεμάτων συζητήσεων από τα φόρουμ 

των MOOCs.  

 

Μία έρευνα προσπάθησε με την χρήση του αλγορίθμου αυτού να εξάγει τα θέματα των 

συζητήσεων των φόρουμ από δύο, διαφορετικού περιεχομένου, ανοικτά διαδικτυακά 

μαθήματα και σε εβδομαδιαίο επίπεδο, με στόχο να εκχωρήσει τίτλους στα θέματα των 

συζητήσεων [17]. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις που 

εξήγαγε ο LDA για κάθε θέμα, για την προπόνηση ενός ταξινομητή (classifier), που θα 

έκανε προβλέψεις για τη σύνδεση των θεμάτων με το αντίστοιχο περιεχόμενο της ύλης 

του μαθήματος. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η μια τέτοια προσέγγιση 

μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία για την αντιστοίχιση των θεμάτων με το 

περιεχόμενο του μαθήματος.  

 

Μία άλλη μελέτη, χρησιμοποιώντας και πάλι τον αλγόριθμο LDA και κάποιες 

παραλλαγές του, προσπάθησε να εξάγει, αυτή τη φορά, θέματα έχοντας ως άμεση 

αναφορά το διαθέσιμο υλικό του μαθήματος [18]. Μετά από την προσέγγιση με 

πολλούς αλγορίθμους, το συμπέρασμα ήταν ότι ο συνδυασμός της μοντελοποίησης 

θεμάτων με τεχνικές μάθησης με επίβλεψη μπορεί να μειώσει κατά πολύ τις 

διαστάσεις του προβλήματος, αλλά δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ακρίβεια το μοντέλο 

αναφοράς, το οποίο προκύπτει κάνοντας χρήση μόνο του TfidfVectorizer, για τα 

δεδομένα κειμένου. 

 

2.1.1 Βασικές αρχές του αλγορίθμου 
 

Ο αλγόριθμος LDA είναι, ενδεχομένως, ο κυριότερος αλγόριθμος για τη μοντελοποίηση 

θεμάτων [20]. Αναπτύχθηκε το 2003 ως ένα πιθανοτικό μοντέλο για συλλογές 

δεδομένων, όπως σώματα κειμένων. Το μοντέλο LDA είναι ένα ιεραρχικό Bayesian 

μοντέλο τριών επιπέδων, στο οποίο κάθε στοιχείο μιας συλλογής δεδομένων 

διαμορφώνεται ως πεπερασμένος συνδυασμός ενός υποκειμένου συνόλου θεμάτων. Το 

κάθε θέμα είναι, με τη σειρά του, ένας άπειρος συνδυασμός ενός υποκειμένου συνόλου 

πιθανών λέξεων. Και έτσι, στο πλαίσιο της μοντελοποίησης κειμένου, οι πιθανότητες 

των θεμάτων παρέχουν μια ρητή αναπαράσταση ενός εγγράφου. 
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Πρακτικά, ο αλγόριθμος LDA χρησιμοποιείται για να ταξινομήσει τα δεδομένα 

κειμένου ενός εγγράφου σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Χτίζει, δηλαδή, ένα μοντέλο 

θεμάτων ανά έγγραφο και ένα μοντέλο λέξεων ανά θέμα, χρησιμοποιώντας 

κατανομές Dirichlet. 

 

Για τη λειτουργία του, ο αλγόριθμος αυτός κάνει μερικές κομβικής σημασίας 

υποθέσεις. Υποθέτει ότι λέξεις που εμφανίζονται συχνά μαζί στα έγγραφα είναι 

πιθανό να βρίσκονται και «κοντά» εννοιολογικά (distributional hypothesis), επίσης, 

υποθέτει, ότι κάθε θέμα είναι ένας συνδυασμός από κάποιες λέξεις και ότι κάθε 

έγγραφο είναι με τη σειρά του ένας συνδυασμός από κάποια θέματα. 

 

Το μοντέλο LDA είναι ένα γενετικό μοντέλο, πράγμα που σημαίνει ότι προσπαθεί να 

προσδιορίσει τον υποκείμενο μηχανισμό που δημιουργεί ή «γεννά» τα έγγραφα και τα 

θέματά τους. Ο τρόπος λειτουργίας του γίνεται καλύτερα κατανοητός εάν εξεταστεί σε 

αναλογία με ένα μαύρο κουτί που έχει συγκεκριμένες ρυθμίσεις και παράγει έγγραφα, 

χωρίς όμως, να είναι γνωστές οι ρυθμίσεις που παράγουν αυτά τα έγγραφα, παρά μόνο 

τα ίδια τα έγγραφα - έξοδοι. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αλγόριθμος LDA δημιουργεί ένα 

σύνολο από μαύρα κουτιά με διαφορετικές ρυθμίσεις και επιλέγει εκείνο που δίνει τα 

καλύτερα αποτελέσματα. Με την εύρεση, έτσι, του καλύτερου αποτελέσματος ο 

αλγόριθμος βλέπει τις ρυθμίσεις που παρήγαγαν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και 

κατασκευάζει αναλόγως τα θέματα. 

 

Όσον αφορά τις παραπάνω ρυθμίσεις, αρχικά μία παράμετρος που ονομάζεται à priori 

πιθανότητα Dirichlet (Dirichlet prior) για τα θέματα ή παράμετρος alpha, εκφράζει πόσο 

ξεκάθαρα ή πόσο αναμιγμένα μεταξύ τους είναι τα θέματα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το 

πόσο διακριτά είναι τα θέματα μεταξύ τους, αντιστοιχεί σε μια μικρή τιμή της 

παραπάνω παραμέτρου (alpha < 1), ενώ όταν τα θέματα σε ένα βαθμό επικαλύπτονται, 

η τιμή της παραμέτρου είναι μεγαλύτερη (alpha > 1). 

 

 

 

Σχήμα 2.1: Παράδειγμα λειτουργίας της υπερπαραμέτρου alpha με αντιστοίχιση στο μάθημα της Εισαγωγής στην 

Python. 
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Στο  Σχήμα 2.1, όταν τα έγγραφα είναι πλησιέστερα στις γωνίες του τριγώνου, τότε τα 

θέματα είναι διακριτά μεταξύ τους, ενώ όταν τα έγγραφα συγκεντρώνονται στο κέντρο 

του τριγώνου, τα θέματα στα οποία αντιστοιχίζονται δεν είναι εύκολα διαχωρίσιμα 

μεταξύ τους. 

 

Στη συνέχεια, η à priori πιθανότητα Dirichlet για τους όρους ή παράμετρος beta, όπου 

όροι είναι όλες οι λέξεις στο λεξιλόγιο, έχει μια αντίστοιχη λειτουργία με την 

παράμετρο alpha, με τη διαφορά ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα θέματα 

κατανέμονται μεταξύ των όρων του λεξιλογίου. Οι παράμετροι alpha και beta 

αποτελούν τις υπερπαραμέτρους (hyperparameters) του μοντέλου LDA. 

 

 

 

Σχήμα 2.2: Παράδειγμα λειτουργίας της υπερπαραμέτρου beta με αντιστοίχιση στο μάθημα της Εισαγωγής στην 

Python. 

 

 

Στο Σχήμα 2.2, για παράδειγμα, φαίνεται ότι η λέξη κλειδί είναι πιο κοντά στο θέμα 

των λεξικών, ενώ η λέξη στοιχείο πιο κοντά στο θέμα που σχετίζεται με τις λίστες. 

 

Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό, όμως, ότι οι υπερπαράμετροι δείχνουν το πως 

κατανέμονται τα θέματα και οι λέξεις σε αυτά, σε ένα γενικό πλαίσιο. Ο αλγόριθμος, 

είναι στην ουσία αυτός που εικάζει την ακριβή θέση τους, με μια διαδικασία που δεν 

είναι τυχαία, αλλά έντονα σταθμισμένη από τις υπερπαραμέτρους alpha και beta. 

 

Με αυτόν τον τρόπο, το παραπάνω μαύρο κουτί κατασκευάζει τις δύο κατανομές 

Dirichlet, κατανέμει έγγραφα και θέματα σε αυτές και έπειτα παράγει έγγραφα, 

βασιζόμενο σε αυτές τις κατανομές. Για την παραγωγή των εγγράφων είναι ήδη 

γνωστή η σύνθεση των θεμάτων μέσα σε ένα έγγραφο, και έτσι ο αλγόριθμος μπορεί 

να προβλέψει ποιες λέξεις είναι πιθανό να εμφανιστούν. Κάθε λέξη έχει μη μηδενική 

πιθανότητα να εμφανιστεί, επειδή οι λέξεις λαμβάνονται δειγματοληπτικά. 

 

Οι λέξεις στο τελικό έγγραφο που παράγεται, συγκρίνονται με τις λέξεις στα αρχικά 

έγγραφα. Δε λαμβάνεται ποτέ το ίδιο έγγραφο με τα αρχικά, αλλά όταν συγκρίνονται 
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διάφορες δοκιμές του αλγορίθμου, με πολλές διαφορετικές κατανομές, καθίσταται 

εμφανές ότι κάποια δοκιμή πλησιάζει περισσότερο το αρχικό έγγραφο, και αυτό είναι 

και το μοντέλο που τελικά επιλέγεται.  

 

2.1.2 Αξιολόγηση του μοντέλου 
 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όσον αφορά τα θέματα που εξάγει ο 

αλγόριθμος LDA από το σώμα των εγγράφων (corpus), χρησιμοποιούνται κυρίως 

συμβατικές τεχνικές ανάγνωσης από ανθρώπινο παράγοντα, των εγγράφων που 

αποδίδει ο αλγόριθμος σε κάθε θέμα (eyeballing techniques) σε σύγκριση με τις λέξεις 

που θεωρεί ότι ανήκουν στο θέμα.  

 

Μια άλλη μέθοδος αξιολόγησης του μοντέλου LDA, είναι η αξιολόγηση με βάση τη 

μετρική της περιπλοκότητας ή model perplexity. Η περιπλοκότητα εστιάζει στην 

επίδοση του μοντέλου σε νέα δεδομένα και ορίζεται ως μια κανονικοποιημένη 

λογαριθμισμένη πιθανότητα. Όμως, μελέτες έχουν δείξει ότι ο τρόπος που ερμηνεύουν 

τα θέματα ανθρώπινοι κριτές δε συνάδει με την αξιολόγηση του αλγορίθμου βάσει της 

περιπλοκότητας [21].  

 

Δύο έγγραφα είναι συνεκτικά αν υποστηρίζουν το ένα το άλλο, εάν μπορούν, δηλαδή, 

να ερμηνευθούν σε ένα κοινό πλαίσιο. Η μετρική της συνεκτικότητας ή topic coherence, 

αποδίδει ένα σκορ σε κάθε θέμα με βάση την σημασιολογική ομοιότητα των 

κυριότερων λέξεων που έχουν αποδοθεί σε αυτό. Έτσι, γίνεται ένας διαχωρισμός 

ανάμεσα σε θέματα που παρουσιάζουν σημασιολογική συνοχή και είναι ερμηνεύσιμα, 

και σε θέματα που έχουν, απλώς, προκύψει από την εφαρμογή των στατιστικών 

μεθόδων.  

 

Η μετρική της συνεκτικότητας είναι αυτή που υποδεικνύει και τον αριθμό των θεμάτων 

που εξάγονται από ένα σύνολο εγγράφων, καθώς αυτός δεν είναι συγκεκριμένος ή 

προκαθορισμένος. Επιλέγεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός των θεμάτων που τη 

μεγιστοποιεί. 

 

 

2.2 GuidedLDA 
 

Ο αλγόριθμος GuidedLDA ή SeededLDA αποτελεί μια εναλλακτική του παραπάνω 

αλγορίθμου LDA. Σε αυτόν, η μοντελοποίηση θεμάτων γίνεται με βάση κάποιο 

λεξιλόγιο (seed words), που προδιαθέτει τον αλγόριθμο για τα θέματα που πρόκειται 

να ανακαλύψει στα έγγραφα. 

 

Στην περίπτωση του αλγορίθμου αυτού, η μηχανική μάθηση «ξεφεύγει» από τους 

περιορισμούς της μη επίβλεψης και εισάγεται η έννοια της ημι-επίβλεψης. Η ημι-

επίβλεψη υλοποιείται με την χρήση των seed words, που προκύπτουν από γνώση 
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σχετική με τη φύση του προβλήματος προς επίλυση και των διαθέσιμων εγγράφων 

(domain knowledge) [19]. 

 

Σε προηγούμενη μελέτη, ο αλγόριθμος SeededLDA χρησιμοποιήθηκε για να μελετήσει 

το περιεχόμενο των συζητήσεων στα φόρουμ ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων και 

να εξάγει χρήσιμη πληροφορία με σκοπό να μειώσει τα ποσοστά των εκπαιδευόμενων 

που τελικά δεν ολοκληρώνουν το μάθημα. Σε αυτή την έρευνα, παρατηρήθηκε ότι το 

είδος των συζητήσεων στα φόρουμ μπορεί να χωριστεί σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 

συζητήσεις σχετικές με το μάθημα, συζητήσεις σχετικές με τον τρόπο διεξαγωγής του 

μαθήματος και συζητήσεις γενικότερου περιεχομένου, όπως συζητήσεις που αφορούν 

την αλληλεπίδραση των χρηστών μεταξύ τους, έξω από τα όρια της συζήτησης για το 

μάθημα [22]. Το συμπέρασμα αυτής της μελέτης ήταν ότι τα χαρακτηριστικά που 

εξάγονται από τις δημοσιεύσεις με χρήση του αλγορίθμου SeededLDA, μπορούν να 

βελτιώσουν σημαντικά τα αποτελέσματα που δίνει ένα μοντέλο μάθησης με επίβλεψη. 

 

Για την καθοδήγηση του αλγορίθμου, στην παραπάνω μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν seed 

words για τις τρεις κατηγορίες. Συνδυαστικά με τις πιθανότητες των εξαγόμενων 

θεμάτων, χρησιμοποιήθηκε και η συναισθηματική πολικότητα (sentiment polarity) των 

δημοσιεύσεων, για την προπόνηση ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης με επίβλεψη, 

που θα προβλέπει τη συμπεριφορά εκείνων των χρηστών που θα ολοκληρώσουν 

επιτυχώς το μάθημα. Η έρευνα αυτή έδειξε υποσχόμενα αποτελέσματα όσον αφορά 

τον συνδυασμό της μοντελοποίησης θεμάτων με τη μηχανική μάθηση με επίβλεψη και 

άνοιξε τον δρόμο για μελέτες που θα διαχωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα θέματα 

των συζητήσεων που αφορούν την ύλη των μαθημάτων.  

 

 

2.3 Anchored Correlation Explanation – CorEx 
 

Ένας ακόμη αλγόριθμος που υλοποιεί τη μηχανική μάθηση με ημι-επίβλεψη, είναι ο 

αλγόριθμος Anchored CorEx. Αυτός ο αλγόριθμος παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα 

έναντι των δύο αλγορίθμων που αναλύθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους [23].  

 

Αν και οι γενετικοί αλγόριθμοι για τη μοντελοποίηση θεμάτων, όπως ο LDA, 

αποδεικνύονται αρκετά αποτελεσματικοί σε πολλά προβλήματα, παρουσιάζουν μια 

σημαντική δυσκολία που αφορά τις υπερπαραμέτρους που πρέπει να καθοριστούν και 

τις λεπτομερείς υποθέσεις που πρέπει να γίνουν εκ των προτέρων. Το γεγονός αυτό 

μπορεί να αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα κατά τη διαδικασία γενίκευσης των 

αλγορίθμων σε μια προσπάθεια να συμπεριλάβουν τον ανθρώπινο παράγοντα. 

 

Ο αλγόριθμος CorEx αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση της μοντελοποίησης 

θεμάτων, χωρίς να υποθέτει ένα υποκείμενο γενετικό μοντέλο, ένα μοντέλο, δηλαδή, 

που να κάνει υποθέσεις για το πως έχουν παραχθεί τα έγγραφα, με σκοπό να εντοπίσει 

λανθάνοντα θέματα σε αυτά. Ένας αλγόριθμος όπως ο LDA κάνει πολλές γενικεύσεις 

για να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφορία. Το κόστος των γενικεύσεων αυτών είναι, 
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όλο και πιο περίπλοκες και δύσκαμπτες υποθέσεις για την παραγωγή των εγγράφων. 

Τέτοιες υποθέσεις είναι ανεπιθύμητες, όταν κάποιος έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει 

την πολυπλοκότητα του μοντέλου, ώστε να παράγει θέματα χωρίς προηγούμενες 

θεωρήσεις για το πώς αυτά προέκυψαν. 

 

Ο CorEx δεν υποθέτει συγκεκριμένο μοντέλο δημιουργίας δεδομένων, αλλά αναζητά 

θέματα που είναι κατά το μέγιστο δυνατό ενημερωτικά, ή, όπως αναφέρεται, 

«maximally informative» για ένα σύνολο εγγράφων. Με την εκμάθηση ενημερωτικών 

θεμάτων αποφεύγεται ο προσδιορισμός της δομής και της φύσης των θεμάτων εκ των 

προτέρων. Έτσι, ο αλγόριθμος αυτός επεκτείνεται εύκολα και χωρίς επιπλέον 

παραδοχές για εκμάθηση με ημι-επίβλεψη. 

 

Πιο συγκεκριμένα, επιστρατεύεται γνώση σε επίπεδο λέξεων (word - level domain 

knowledge) μέσα στο μοντέλο θεμάτων CorEx. Τα μοντέλα θεμάτων είναι συχνά 

ευαίσθητα στην απεικόνιση μόνο των κυρίαρχων εννοιών που εντοπίζονται στα 

έγγραφα. Η ενίσχυση ενός μοντέλου CorEx με προηγούμενη γνώση, μπορεί να 

βοηθήσει στον εντοπισμό θεμάτων που υποεκπροσωπούνται από μοντέλα LDA, αλλά 

είναι καθοριστικής σημασίας για την έρευνα. 

 

Γνώση εισέρχεται στον αλγόριθμο CorEx, που για αυτό το λόγο παίρνει το όνομα 

anchored CorEx, μέσω των anchor words, που τον καθοδηγούν να εντοπίσει 

συγκεκριμένα θέματα στο σύνολο των εγγράφων. Κατά τη σύνδεση λέξεων με ένα 

συγκεκριμένο θέμα, ο αλγόριθμος προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την αμοιβαία 

πληροφορία μεταξύ των λέξεων και του θέματος. Ο συνηθέστερος τρόπος είναι η 

σύνδεση ενός συνόλου λέξεων με ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά ο αλγόριθμος anchored 

CorEx μπορεί να υποστηρίξει και τη σύνδεση ενός συνόλου λέξεων με πολλά θέματα, 

καθώς και τη σύνδεση πολλών συνόλων λέξεων με πολλά θέματα.  

 

Το πόσο ισχυρή είναι η σύνδεση των anchor words με τα θέματα καθορίζεται από μια 

παράμετρο που ονομάζεται anchor_strength. Μεγάλες τιμές της παραμέτρου 

υποδεικνύουν ισχυρή σύνδεση, ενώ μικρότερες τιμές της, σχετίζονται με ασθενέστερη 

σύνδεση. Η παράμετρος αυτή καθορίζεται πάντα με βάση το πρόβλημα και την 

προϋπάρχουσα γνώση για τα έγγραφα.  

 

 

2.4 Σημασιολογική Ομοιότητα 
 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, το οποίο μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια μελέτης 

του περιεχομένου των φόρουμ συζητήσεων των MOOCs και να χρησιμοποιηθεί για την 

προπόνηση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης με επίβλεψη είναι το σκορ της 

σημασιολογικής ομοιότητας. Για παράδειγμα, σε μία μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τα 

σκορ της σημασιολογικής ομοιότητας μεταξύ των σχετιζόμενων με το υλικό του 

μαθήματος, δημοσιεύσεων και των δημοσιεύσεων που αφορούν τους κανόνες 

διεξαγωγής του μαθήματος, με τις απομαγνητοφωνήσεις των διαλέξεων, έτσι ώστε 



20 

 

αυτά τα σκορ να χρησιμοποιηθούν κατά την προπόνηση αλγορίθμων μάθησης με 

επίβλεψη [16].  

 

Η σημασιολογική ομοιότητα ή semantic similarity, είναι μια μετρική που ορίζεται πάνω 

από ένα σύνολο εγγράφων, όπου η ιδέα της απόστασης μεταξύ των εγγράφων 

βασίζεται στην ομοιότητα του νοήματός τους ή στο σημασιολογικό τους περιεχόμενο, 

και όχι στη λεξικογραφική τους ομοιότητα. 

 

Η εκτίμηση του πόσο ισχυρή είναι η σημασιολογική σχέση των εγγράφων γίνεται με 

μαθηματικά εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά δίνουν ως αποτέλεσμα μια αριθμητική 

περιγραφή, η οποία προκύπτει από τη σύγκριση της πληροφορίας που περιγράφει το 

νόημα των εγγράφων ή τη φύση τους. 

 

Η βιβλιοθήκη, ανοικτού κώδικα, για προηγμένη επεξεργασία φυσικής γλώσσας, spaCy, 

η οποία χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, καθορίζει τη σημασιολογική 

ομοιότητα ως τη σύγκριση διανυσμάτων λέξεων (word vectors), πολυδιάστατων, 

δηλαδή, αναπαραστάσεων της σημασίας μιας λέξης. Τα διανύσματα των λέξεων είναι 

αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός αλγορίθμου, που ονομάζεται word2vec. 

 

Κατά την χρήση της σημασιολογικής ομοιότητας, είναι σημαντικό να λαμβάνεται 

υπόψη ότι οι λέξεις μπορούν να σχετίζονται μεταξύ τους με ποικίλους τρόπους και τα 

διανύσματα των λέξεων που έχουν προπονηθεί με διαφορετικά δεδομένα, μπορεί να 

έχουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Επειδή, δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος 

αντικειμενικός ορισμός της ομοιότητας, αυτή πρέπει να καθορίζεται κάθε φορά από 

τον εκάστοτε στόχο.  

 

Τέλος, κατά τη σύγκριση περιόδων λόγου, χρησιμοποιείται η μέση τιμή των 

διανυσμάτων των λέξεων που απαρτίζουν αυτές τις περιόδους. Αυτή η μέση τιμή δεν 

είναι πάντοτε αντιπροσωπευτική για την περίοδο και στην περίπτωση που η περίοδος 

αποτελείται από πολλές λέξεις, δε λαμβάνεται υπόψη η σειρά των λέξεων σε αυτή. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δύο έγγραφα που έχουν το ίδιο νόημα, χωρίς να χρησιμοποιούν 

την ίδια διατύπωση, θα έχουν μικρότερο σημασιολογικό σκορ από δύο έγγραφα που 

έχουν μεν παρόμοια διατύπωση, αλλά διαφορετικό νόημα. 

 

 

2.5 Σύνδεση με προηγούμενες μελέτες 
 

Με αφορμή, λοιπόν,  την αναγκαιότητα για αποδοτικότερη περιήγηση στην ολοένα και 

αυξανόμενη έκταση των φόρουμ συζητήσεων των MOOCs, η παρούσα εργασία 

βασίζεται σε τεχνικές που αναλύθηκαν παραπάνω για να ενισχύσει την προσπάθεια 

επίλυσης του προβλήματος της έλλειψης σαφούς οργάνωσης της πληροφορίας. Κάτι 

τέτοιο θα βοηθήσει τόσο τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους να βρίσκουν γρήγορα την 

πληροφορία που αναζητούν ή να συμμετέχουν εύκολα στη συζήτηση για ένα θέμα του 

μαθήματος που τους απασχολεί, όσο και το εκπαιδευτικό προσωπικό να δαπανά 
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λιγότερο χρόνο ψάχνοντας να εντοπίσει πιθανά προβλήματα με το μάθημα και 

απορίες που πρέπει να απαντηθούν άμεσα.  

 

Όπως αναφέρθηκε, προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι η μοντελοποίηση θεμάτων με 

τους αλγορίθμους που αναλύθηκαν στις παραπάνω παραγράφους, μπορεί να δώσει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα για την κατανόηση της δομής των φόρουμ συζητήσεων 

[17,18,22], κυρίως όσον αφορά το είδος των συζητήσεων και τη σχέση τους με το 

περιεχόμενο του μαθήματος [17,18].  

 

Συνεπώς, η εργασία αυτή αφορμάται μεν από τις προαναφερθείσες μελέτες, αλλά 

επιχειρεί την απευθείας σύνδεση με το υλικό του μαθήματος μέσω των 

απομαγνητοφωνήσεων των βιντεοσκοπημένων διαλέξεων, και έτσι, δεν επιχειρείται η 

συσχέτιση με την ύλη, βάσει των αποτελεσμάτων αλγορίθμου μάθησης με επίβλεψη 

[17] και κατ’ επέκταση, δεν απαιτείται η χρονοβόρα αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

αυτών. Επιπλέον, για την επίλυση του προβλήματος επιστρατεύονται, εκτός από 

τεχνικές μηχανικής μάθησης χωρίς επίβλεψη, και τεχνικές μάθησης με ημι-επίβλεψη, 

που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία έχουν καλύτερα αποτελέσματα από τη μάθηση 

χωρίς επίβλεψη [9,22].  

 

Σε αντίθεση, όμως, με προηγούμενες μελέτες που χρησιμοποίησαν αυτές τις τεχνικές  

[9,22] και κατηγοριοποίησαν τις συζητήσεις του φόρουμ των μαθημάτων σε συζητήσεις 

για τη διεξαγωγή του μαθήματος, σε συζητήσεις κοινωνικού περιεχομένου και σε 

συζητήσεις που σχετίζονται άμεσα με την ύλη του μαθήματος, η παρούσα εργασία 

επιχειρεί την επιπρόσθετη διαίρεση των δημοσιεύσεων που σχετίζονται με το μάθημα 

σε υπο-κατηγορίες, οι οποίες θα αντιστοιχούν στα κεφάλαια της ύλης, επιχειρώντας 

ένα επόμενο βήμα στην ανάλυση.  

 

Με αυτόν τον τρόπο, η μελέτη αυτή προσπαθεί να ενισχύσει τον στόχο της καλύτερης 

περιήγησης στα φόρουμ των ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων, έτσι ώστε να 

μπορέσουν να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές τους. 
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Κεφάλαιο 3 

 

Πλαίσιο Μελέτης 
 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκε η χρησιμότητα που παρουσιάζει η μελέτη των 

φόρουμ συζητήσεων των ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων για την εξαγωγή 

σημαντικής πληροφορίας, η οποία αφορά τόσο το μάθημα, όσο και τους 

εκπαιδευόμενους. Διατυπώθηκε επίσης και το βασικό μειονέκτημα των MOOCs, που 

είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζει κανείς στην προσπάθειά του να βρει την 

πληροφορία που ψάχνει μέσα σε έναν συνεχώς αυξανόμενο όγκο δημοσιεύσεων. 

 

Έτσι, διαπιστώθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης ενός τρόπου αποδοτικότερης περιήγησης 

στα φόρουμ. Μια καλύτερη και πιο στοχευμένη περιήγηση στα φόρουμ των ανοικτών 

διαδικτυακών μαθημάτων, προϋποθέτει την γνώση του είδους και των θεμάτων των 

συζητήσεων σε αυτά. Τα θέματα των συζητήσεων, ο τρόπος που αυτές δομούνται και η 

σχέση τους με το εκπαιδευτικό υλικό, είναι κάποια από τα ερωτήματα που πρέπει να 

απαντηθούν, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των συζητήσεων και του τρόπου 

αλληλεπίδρασης των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους, με το διδακτικό προσωπικό και με 

το ίδιο το μάθημα. Ακόμη, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν το εκάστοτε αντικείμενο 

μελέτης επηρεάζει με κάποιον τρόπο αυτές τις συζητήσεις. Τέλος, ίσως είναι χρήσιμο 

να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο οι συζητήσεις συμπεριφέρονται χρονικά, δηλαδή, 

να διαπιστωθεί εάν οι συζητήσεις αυξάνονται και εντατικοποιούνται ή φθίνουν και 

γίνονται πιο σποραδικές όσο προχωρά η διδασκαλία.  

  

Για το σκοπό αυτό, επιστρατεύονται τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και 

μηχανικής μάθησης. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην εβδομαδιαία ανάλυση 

των συζητήσεων των φόρουμ των ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων. Γίνεται, κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, μια προσπάθεια εξαγωγής των θεμάτων των συζητήσεων από τα 

φόρουμ των MOOCs, με τη βοήθεια της τεχνικής της μοντελοποίησης θεμάτων και 

μελετώνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν.  

 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αξιοποιούνται οι απομαγνητοφωνήσεις των 

βιντεοσκοπημένων διαλέξεων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η ισχύς της σχέσης που έχουν 

οι συζητήσεις των φόρουμ με το υλικό του μαθήματος.  

 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται τεχνικές μηχανικής μάθησης με επίβλεψη, σε μια 

προσπάθεια βελτίωσης των αποτελεσμάτων των αλγορίθμων μοντελοποίησης 

θεμάτων. Επιπρόσθετα, γίνεται προσπάθεια εύρεσης αποτελεσματικών κριτηρίων για 

την απόδοση μοναδικού θέματος – από τα εξαγόμενα θέματα – σε δημοσιεύσεις, όταν 

οι παραπάνω τεχνικές δε δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
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Τέλος, με το πέρας της πρώτης μελέτης, πραγματοποιείται μια συγκριτική μελέτη σε 

ένα διαφορετικό μάθημα. Δηλαδή, όλα τα βήματα που διαμορφώθηκαν, 

ακολουθούνται ξανά, κατά τη μελέτη ενός νέου ανοικτού διαδικτυακού μαθήματος. 

 

Συμπερασματικά, αυτή η εργασία επιχειρεί να δώσει απάντηση στα παρακάτω 

ερωτήματα: 

 

1. Μπορούν με κάποιον τρόπο να αντιστοιχηθούν τα κεφάλαια που απαρτίζουν 

την ύλη των ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων σε θέματα που προκύπτουν 

από τη μοντελοποίηση θεμάτων, ή και το αντίστροφο; 

 

2. Ποιες τεχνικές μηχανικής μάθησης – μηχανική μάθηση χωρίς επίβλεψη, 

μηχανική μάθηση με ημι-επίβλεψη, μηχανική μάθηση με επίβλεψη -  και ποιοι 

αλγόριθμοι, έχουν καλύτερες επιδόσεις κατά την προσπάθεια απάντησης του 

παραπάνω ερωτήματος; 

 

3. Πώς διαμορφώνεται το πρόβλημα προς επίλυση όταν χρησιμοποιούνται οι 

παραπάνω τεχνικές και αλγόριθμοι κατά τη μελέτη της περίπτωσης ενός 

διαφορετικού ως προς το είδος και τη φύση του, μαθήματος; 
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Κεφάλαιο 4 
 

Μεθοδολογία 
 

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μια μελέτη των 

δημοσιεύσεων των φόρουμ των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων. Για τη 

μελέτη των συζητήσεων που είναι αποτέλεσμα των δημοσιεύσεων, πρέπει να γίνουν 

γνωστά τα θέματα γύρω από τα οποία αναπτύσσονται αυτές. Επειδή, από όλα τα 

δεδομένα των δημοσιεύσεων στα φόρουμ των μαθημάτων, το νόημα και το θέμα που 

πραγματεύεται μια συζήτηση εντοπίζονται στην αρχική δημοσίευση [7], αυτή η μελέτη 

περιορίζεται αποκλειστικά στην χρήση των starting posts, δηλαδή των δημοσιεύσεων 

που «ξεκινούν» μια συζήτηση. Τα δεδομένα, λοιπόν, που χρησιμοποιούνται είναι το 

«ακατέργαστο» κείμενο αυτών των αρχικών δημοσιεύσεων και η χρονική στιγμή 

δημιουργίας τους. Συνεπώς, από εδώ και στο εξής, τα δεδομένα για τη μελέτη θα 

αφορούν τα starting posts των συζητήσεων και θα αναφέρονται απλά ως δεδομένα.  

 

Ειδικότερα, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν την δραστηριότητα στα 

φόρουμ μαθημάτων, στην πλατφόρμα του Mathesis, το έτος 2017. 

 

Κατά την ανάλυση δεδομένων και τη μηχανική μάθηση ο βασικός στόχος είναι η 

εξαγωγή κάποιου νοήματος από τα δεδομένα. Η γλώσσα προγραμματισμού Python 

είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη γλώσσα προγραμματισμού για την καλύτερη 

διαχείριση των δεδομένων για ποικίλους λόγους. Για παράδειγμα, είναι εύκολη στην 

εκμάθησή της και εύκολη στην χρήση της, καθώς διαθέτει σαφές συντακτικό και 

παράγει ευανάγνωστο αποτέλεσμα. Επίσης, αν και αποτελεί λογισμικό ανοικτού 

κώδικα, υποστηρίζεται από μια τεράστια κοινότητα. Τέλος, είναι επεκτάσιμη και 

ευέλικτη, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά πεδία και για διάφορους 

σκοπούς και διαθέτει πολλές επιλογές γραφικών μαζί με εργαλεία οπτικοποίησης, που 

καθιστούν την πρόσβαση στα δεδομένα μία ευκολότερη διαδικασία. 

 

Για την ανάπτυξη αυτής της εργασίας χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον ανάπτυξης 

Jupyter Notebook. Τα notebooks χρησιμοποιούνται ευρέως για ανάπτυξη κώδικα 

ανάλυσης δεδομένων γιατί μπορούν να διαμοιραστούν γρήγορα σε πολλούς χρήστες, 

είναι εύκολα εκτελέσιμα και αυτο-περιγραφικά.  

 

Συγκεκριμένα, σε αυτή την εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες βιβλιοθήκες της 

Python: 

 

▪ pandas, για τη διαχείριση και την επεξεργασία των δεδομένων 

▪ spaCy, για την προηγμένη επεξεργασία φυσικής γλώσσας 

▪ gensim, για τη μοντελοποίηση των θεμάτων και την επεξεργασία φυσικής 

γλώσσας 

▪ scikit - learn, για την υλοποίηση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης 
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▪ lda, για τη μοντελοποίηση θεμάτων 

▪ pyLDAvis, για την απεικόνιση των θεμάτων που προκύπτουν από τον 

αλγόριθμο LDA 

▪ matplotlib, ως βιβλιοθήκη σχεδίασης 

▪ corex, για την υλοποίηση του αντίστοιχου αλγορίθμου 

 

 

4.1 Προεπεξεργασία Δεδομένων  
 

Η προεπεξεργασία δεδομένων κειμένου αναφέρεται σε μια διαδικασία μετατροπής 

«ακατέργαστου» κειμένου σε μία μορφή που να μπορεί να μετατραπεί σε διάνυσμα και 

κατ’ επέκταση να μπορεί να τροφοδοτήσει αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για 

επεξεργασία φυσικής γλώσσας.  

 

Η προεπεξεργασία δεδομένων αφορά, στην ουσία, το μετασχηματισμό των δεδομένων 

σε μια μορφή που είναι δυνητικά προβλέψιμη και μπορεί να αναλυθεί. Η 

προεπεξεργασία δεδομένων έχει πάντοτε ως αναφορά τον εκάστοτε στόχο, πράγμα 

που σημαίνει ότι για τη διαδικασία αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια ενιαία 

προσέγγιση για κάθε πρόβλημα. 

 

Στην παρούσα εργασία, τα βήματα που ακολουθήθηκαν είναι: 

 

▪ Μετατροπή κεφαλαίων σε πεζά γράμματα (Lower Casing) 

 

Είναι η πιο απλή μορφή προεπεξεργασίας δεδομένων κειμένου, αλλά είναι 

αναμφίβολα πολύ αποτελεσματική. Μπορεί να εφαρμοστεί στα περισσότερα 

προβλήματα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν το σύνολο 

των δεδομένων είναι σχετικά μικρό και βοηθάει στη συνοχή του αποτελέσματος. 

 

▪ Αφαίρεση αριθμών (Numeric Digits) 

 

▪ Αφαίρεση σημείων στίξης (Punctuation) 

 

▪ Αφαίρεση επαναλαμβανόμενων χαρακτήρων κενού (Consecutive Spaces) 

 

▪ Αφαίρεση χαρακτήρων νέας γραμμής (New Line Escape Characters) 

 

▪ Αφαίρεση χαρακτήρων που επαναλαμβάνονται πάνω από τρεις φορές 

(Character Repetitions) 

 

Οι «λέξεις» που αποτελούνται από χαρακτήρες που επαναλαμβάνονται πολλές φορές, 

όπως κκκ ή ααααα, παραδείγματα των οποίων εντοπίζονται στις δημοσιεύσεις των 

φόρουμ των μαθημάτων, δεν προσδίδουν κάποιο νόημα στην ανάλυση και 

αφαιρούνται. 
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▪ Μετατροπή των λέξεων στα λήμματά τους (Lemmatization) 

 

Με την χρήση λεξιλογίου και μορφολογικής ανάλυσης λέξεων, όλες οι λέξεις των 

δεδομένων κειμένου μετατρέπονται στο βασικό τους τύπο. 

 

Οι κλιτές λέξεις στη νέα ελληνική γλώσσα αποτελούν την πλειονότητα των λέξεων και 

είναι οι λέξεις που έχουν περισσότερους από έναν γραμματικούς τύπους. Ο βασικός 

τύπος μιας κλιτής λέξης είναι ο τύπος με τον οποίο αυτή είναι, στην πραγματικότητα, 

καταχωρημένη σε ένα λεξικό. Για παράδειγμα, εάν πρόκειται για ρήμα, ο βασικός 

τύπος είναι το πρώτο πρόσωπο του ενεστώτα της οριστικής της ενεργητικής φωνής και 

εάν πρόκειται για όνομα, ο βασικός τύπος είναι η ονομαστική πτώση του ενικού 

αριθμού. 

 

π.χ. έγραφαν ➡ γράφω, ανθρώπων ➡ άνθρωπος 

 

Αυτός ο βασικός τύπος της λέξης, που δίνει και την κεντρική σημασία της ονομάζεται 

λήμμα. Ένα λήμμα εμπεριέχει όλες τις σημασιολογικές πληροφορίες που αφορούν τη 

λέξη και τις παραλλαγές της. 

 

▪ Αφαίρεση των Stop Words 

 

Στην επιστήμη της πληροφορικής και της υπολογιστικής γλωσσολογίας, ως stop words 

χαρακτηρίζονται λέξεις οι οποίες φιλτράρονται κατά την επεξεργασία δεδομένων 

φυσικής γλώσσας. Παρόλο που ο όρος αυτός συνήθως αναφέρεται στις πιο κοινές 

λέξεις μιας γλώσσας, ανάλογα με τη φύση κάθε προβλήματος, η λίστα των stop words 

μπορεί να υφίσταται κατάλληλη επεξεργασία, με την προσθήκη ή/και αφαίρεση 

λέξεων. 

 

Στην παρούσα εργασία, η διαθέσιμη λίστα των stop words για την ελληνική γλώσσα, 

εμπλουτίστηκε με λέξεις οι οποίες θεωρούνται stop words και υπάρχουν στην αρχική 

λίστα, αλλά στις δημοσιεύσεις ενδέχεται να εμφανίζονται χωρίς τόνο ή με 

ορθογραφικά λάθη και να μην αναγνωρίζονται ως stop words (π.χ. οποιο, ομως). 

Επίσης, στη λίστα προστίθενται και λέξεις οι οποίες στις δημοσιεύσεις εμφανίζονται με 

συντομογραφία (π.χ. δλδ). 

 

▪ Φιλτράρισμα ως προς τα μέρη του λόγου (Part-Οf-Speech) 

 

Με δεδομένη τη φύση του προβλήματος, της μελέτης που έπρεπε να ακολουθηθεί και 

με την υπόθεση ότι τα μοναδικά μέρη του λόγου που προσδίδουν νόημα στις περιόδους 

είναι δύο, από τα δεδομένα αφαιρούνται όλα τα μέρη του λόγου εκτός από τα 

ουσιαστικά και τα επίθετα. 

 

Όσον αφορά τα ρήματα, πραγματοποιήθηκαν αρκετές δοκιμές που επιβεβαίωσαν 

τελικά την παραπάνω υπόθεση, ότι δηλαδή, δε συνεισφέρουν στην εξαγωγή νοήματος 
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από τις δημοσιεύσεις, παρά περιπλέκουν τη διαδικασία και τα αποτελέσματα που δίνει 

ο κάθε αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε. Εισάγουν, δηλαδή, θόρυβο και γι’ αυτό 

αφαιρούνται.  

 

▪ Αφαίρεση μονοσύλλαβων και δισύλλαβων λέξεων 

 

Το βήμα αυτό αφορά κυρίως την αγγλική γλώσσα, καθώς οι δισύλλαβες και 

μονοσύλλαβες λέξεις στα ελληνικά, που είναι κατά κανόνα άρθρα και σύνδεσμοι, 

αποτελούν stop words και αφαιρούνται σε προηγούμενο βήμα. 

 

 

 

Σχήμα 4.1: Στάδια της προεπεξεργασίας δεδομένων κειμένου που χρησιμοποιήθηκε. 

 

 

Τέλος, στην πρώτη μελέτη του μαθήματος της Εισαγωγής στην Python, 

πραγματοποιήθηκαν μερικά επιπλέον βήματα προεπεξεργασίας των δεδομένων, για 

τα οποία θεωρήθηκε ότι δε συνεισέφεραν σε κάποιο αισθητό βαθμό στο αποτέλεσμα 

και τελικά δε συμπεριλήφθηκαν στη διαδικασία. Αυτά ήταν τα εξής: 

 

• Χρήση της κωδικής λέξης (code word) email για την αντικατάσταση των 

διευθύνσεων email. 

 

• Χρήση της κωδικής λέξης url για την αντικατάσταση των διευθύνσεων URL. 

 

• Εύρεση τμημάτων στις δημοσιεύσεις με κώδικα python, αφαίρεσή του και 

αντικατάσταση με την κωδική λέξη pycode. 

 

Για τον εντοπισμό τμημάτων κώδικα python, χρησιμοποιήθηκε η υπόθεση ότι ένα 

τμήμα κώδικα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο διαφορετικές λέξεις – κλειδιά της γλώσσας 

python. Αυτή η υπόθεση είναι αρκετά απλή, αλλά σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματική, 

εάν αναλογιστεί κανείς ότι η python έχει σχετικά «χαλαρούς» συντακτικούς κανόνες 

και δε διαθέτει κάποιο ειδικό χαρακτήρα τερματισμού των εντολών, όπως άλλες 

γλώσσες προγραμματισμού.  

 

Το τελευταίο αυτό βήμα, όμως, αποδείχθηκε όχι μόνο ότι ήταν περιττό, αλλά ότι είχε 

ανεπιθύμητο αποτέλεσμα, καθώς ο εντοπισμός και η αναγνώριση τμήμα κώδικα στις 
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δημοσιεύσεις βοηθούσε τον αλγόριθμο και τον στόχο του. Έτσι, η αφαίρεση κώδικα δεν 

χρησιμοποιήθηκε στην τελική διαδικασία της προεπεξεργασίας των δεδομένων. 

 

 

4.2 Μοντελοποίηση Θεμάτων – LDA 
 

Για την απόκτηση γνώσης για το περιεχόμενο και τα θέματα των συζητήσεων στο 

φόρουμ ενός MOOC επιστρατεύτηκε, η τεχνική του topic modeling ή μοντελοποίησης 

θεμάτων.  

 

Επειδή, η μεγαλύτερη δραστηριότητα παρατηρείται τις εβδομάδες διδασκαλίας του 

μαθήματος και όχι καθ’ όλη τη διάρκεια που αυτό είναι ενεργό για μελέτη και 

παράδοση εργασιών, η ανάλυση περιορίζεται στις εβδομάδες όπου πραγματοποιείται 

ανάρτηση νέου υλικού μέσω διαλέξεων. Εξαιτίας, όμως, του γεγονότος ότι πολλές 

φορές υπάρχουν καθυστερήσεις στην ανάρτηση νέων διαλέξεων ή παρατάσεις στις 

προθεσμίες παράδοσης εργασιών, κατά τη μελέτη χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των 

εβδομάδων διδασκαλίας με την προσθήκη των δεδομένων ακόμη μίας εβδομάδας. Άρα: 

 

εβδομάδες προς μελέτη = εβδομάδες διδασκαλίας + 1 

 

Κατά την πρώτη προσέγγιση του προβλήματος χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος Latent 

Dirichlet Allocation (Λανθάνουσα Κατανομή Dirichlet) ή LDA, ο οποίος είναι ίσως ο πιο 

διαδεδομένος αλγόριθμος για μοντελοποίηση θεμάτων και οι βασικές του αρχές 

αναλύονται στην παράγραφο 2.1.  

 

Αφού πραγματοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία προεπεξεργασίας των δεδομένων, 

κάθε λέξη στα δεδομένα προς ανάλυση αντιστοιχίζεται σε ένα ακέραιο αναγνωριστικό 

και καταχωρείται μαζί με αυτό, σε ένα λεξικό (dictionary). Στη συνέχεια, 

κατασκευάζεται μια δομή που ονομάζεται bag of words και στην οποία καταχωρούνται 

οι λέξεις -με τα αναγνωριστικά τους- της κάθε δημοσίευσης και πόσες φορές 

εμφανίζονται σε αυτή.  

 

Οι παραπάνω δύο δομές χρησιμοποιούνται ως παράμετροι για την κατασκευή του 

μοντέλου LDA. Ως παράμετροι στο μοντέλο δίνονται, επίσης, και ο αριθμός των 

θεμάτων που αναμένεται να προκύψουν και κάποιες υπερπαράμετροι (alpha, beta). 

Στην παρούσα μελέτη για τις υπερπαραμέτρους χρησιμοποιούνται οι 

προκαθορισμένες τιμές. 
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4.2.1 Ανάλυση στο σύνολο των εβδομάδων 
 

Αρχικά, επιχειρήθηκε, πειραματικά, μοντελοποίηση θεμάτων για το σύνολο των 

δημοσιεύσεων όλων των εβδομάδων προς μελέτη.  

 

 

 

Σχήμα 4.2: Παράδειγμα για το μάθημα της Python. Topic Modeling με LDA στο σύνολο των εβδομάδων 

διδασκαλίας και απεικόνιση με τη βιβλιοθήκη pyLDAvis. 

 

 

Όπως, ήδη αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.1.2, ο αριθμός των θεμάτων που εντοπίζει 

ο αλγόριθμος LDA σε ένα σύνολο εγγράφων κειμένου, καθορίζεται από τη μέγιστη 

τιμή της παραμέτρου coherence_value. Η παράμετρος αυτή, δηλώνει το πόσο συνεκτικά 

είναι μεταξύ τους τα θέματα και για την χρησιμοποίησή της, κατασκευάζεται ένα 

διάγραμμα που απεικονίζει τη συμπεριφορά της συναρτήσει του αριθμού των 

θεμάτων. Επιλέγεται εκείνος ο αριθμός των θεμάτων που δίνει μέγιστη τιμή στην 

παράμετρο.  

 

Ακόμη, η ερμηνεία των θεμάτων βασίζεται στην αυθαίρετη κρίση του ερευνητή, που 

μπορεί μεν να επηρεάζεται από κάποια γνώση που έχει για το αντικείμενο που 

πραγματεύονται τα έγγραφα κειμένου (domain knowledge), αλλά είναι κυρίως 

υποκειμενική και δε βασίζεται σε κάποιον συγκεκριμένο κανόνα. Με άλλα λόγια, η 

ερμηνεία των θεμάτων που δίνει ο LDA και η εκχώρηση τίτλου σε αυτά, βασίζεται 

συνήθως σε μια, κατά μεγάλο βαθμό, αυθαίρετη επιλογή κάποιων από τις λέξεις που 

ο αλγόριθμος αποδίδει σε κάθε θέμα. 

 

4.2.2 Ανάλυση σε εβδομαδιαίο επίπεδο 
 

Στην περίπτωση που η παραπάνω μέθοδος, σε συνδυασμό με τον τρόπο λειτουργίας 

του αλγορίθμου, δεν παρουσιάζει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, κρίνεται επιτακτική 

η ανάγκη για εβδομαδιαία προσέγγιση του προβλήματος. Με τον τρόπο αυτό, οι 
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δημοσιεύσεις χωρίζονται ανά εβδομάδα δημιουργίας τους και η ανάλυση «σπάει» σε 

επιμέρους τμήματα.  

 

 

 

Σχήμα 4.3: Διαδικασία εφαρμογής του αλγορίθμου LDA σε εβδομαδιαίο επίπεδο. 

 

 

Χρησιμοποιώντας τις λέξεις που αποδίδει ο  αλγόριθμος σε κάθε θέμα για εκχώρηση 

τίτλου σε αυτά, ο κάθε τίτλος που δίνεται, αξιολογείται με ανάγνωση των δέκα 

κυριότερων δημοσιεύσεων που ο LDA «θεωρεί» ότι ανήκουν στο εκάστοτε θέμα. Ο 

έλεγχος των κυριότερων δημοσιεύσεων έγινε με βάση την υπόθεση ότι αυτές οι 

κυριότερες δημοσιεύσεις θα ήταν αντιπροσωπευτικές και για τις υπόλοιπες, λιγότερο 

πιθανές για το θέμα, δημοσιεύσεις.  

 

 

 

Σχήμα 4.4: Παράδειγμα για το μάθημα της Python. Τρόπος εκχώρησης τίτλου στο θέμα 2 και αξιολόγησης 

αποτελέσματος (απεικονίζονται μόνο οι τέσσερις πρώτες δημοσιεύσεις του θέματος). 
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Κατά την εργασία με μοντέλα θεμάτων είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι οι 

αλγόριθμοι μοντελοποίησης θεμάτων δεν μπορούν να εγγυηθούν πως οι λέξεις σε 

κάθε θέμα θα σχετίζονται εννοιολογικά, παρά μόνο ότι εμφανίζονται συχνά στα 

δεδομένα για κάποιο λόγο. Έτσι, η αναζήτηση απάντησης στο τι σημαίνει το κάθε θέμα 

που προκύπτει, αποδεικνύεται μια αρκετά δύσκολη διαδικασία.  

 

Τα δεδομένα κειμένου εμπεριέχουν την ποικιλία, την πολυπλοκότητα και το γενικό 

πλαίσιο της γλώσσας τους. Επομένως, είναι μάλλον φυσικό οι αλγόριθμοι να 

«πιάνουν» το θόρυβο και τους ιδιόμορφους συσχετισμούς των λέξεων στα έγγραφα που 

επεξεργάζονται. Κατά συνέπεια, προκύπτουν λέξεις στα θέματα, που δε συνάδουν με 

τον επιθυμητό τρόπο ερμηνείας τους.  

 

4.2.3 Ανάλυση και σύνδεση με την ύλη του μαθήματος 
 

Για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες του αριθμού των θεμάτων και του τρόπου ερμηνείας 

αυτών, πρέπει η διαδικασία της μοντελοποίησης θεμάτων να προσαρμοστεί 

περισσότερο στο συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης. Η μελέτη, λοιπόν, αφορά ένα 

MOOC και τα δεδομένα για την έρευνα πηγάζουν από τις συζητήσεις στο φόρουμ του. 

Άρα, μια εύλογη υπόθεση είναι ότι οι συζητήσεις αυτές αναμένεται να έχουν κάποιο 

συγκεκριμένο περιεχόμενο. 

 

Οι συζητήσεις στο φόρουμ ενός MOOC είναι αναμενόμενο να έχουν άμεση σχέση με το 

περιεχόμενό του και πιο συγκεκριμένα οι ετικέτες που θα εκχωρούνται στα θέματα που 

δίνει ο αλγόριθμος μοντελοποίησης θεμάτων, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να 

αντιστοιχίζονται στο περίγραμμα της διδακτέας ύλη του μαθήματος (course syllabus).  

 

Πιο συγκεκριμένα, στο φόρουμ ενός ανοικτού διαδικτυακού μαθήματος εντοπίζονται 

τρεις γενικότερες κατηγορίες δημοσιεύσεων: 

 

1. δημοσιεύσεις σχετικές με το περιεχόμενο του μαθήματος (content – related posts) 

 

2. δημοσιεύσεις σχετικές με τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος, τον τρόπο 

βαθμολόγησης, τη διαδικασία παράδοσης εργασιών, κλπ. (course logistics posts) 

 

3. δημοσιεύσεις για τις οποίες δεν απαιτείται παρέμβαση από το διδακτικό 

προσωπικό και οι οποίες αφορούν συνήθως την κοινωνικοποίηση των χρηστών 

στα πλαίσια του φόρουμ (no action required – NAR posts) 

 

Επιπλέον, οι δημοσιεύσεις της πρώτης κατηγορίας, των content – related posts, οι 

δημοσιεύσεις, δηλαδή, που σχετίζονται με το μάθημα, χωρίζονται σε επιμέρους 

κατηγορίες ανάλογα με τα κεφάλαια διδασκαλίας. Και πάλι, η ανάλυση γίνεται σε 

εβδομαδιαίο επίπεδο, με τις κατηγορίες των σχετιζόμενων με το μάθημα 

δημοσιεύσεων, να αντιστοιχίζονται κάθε φορά στα μαθήματα της υπό μελέτη 

εβδομάδας, όπως αυτά προκύπτουν από το περίγραμμα της διδακτέας ύλης.  
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Τα logistics του μαθήματος προκύπτουν από το υλικό που είναι ήδη διαθέσιμο πριν την 

επίσημη έναρξή του, την εβδομάδα μηδέν, το οποίο επεξηγεί τη συνολική λειτουργία 

του μαθήματος. Όλες οι υπόλοιπες δημοσιεύσεις, θεωρείται ότι ανήκουν στην τρίτη 

κατηγορία, αυτή των NAR δημοσιεύσεων.  

 

Ο αριθμός των θεμάτων που εξάγει ο αλγόριθμος LDA από τις δημοσιεύσεις, 

προκύπτει, ξανά, με βάση την τιμή της παραμέτρου coherence_value. Αντίθετα, οι 

διαθέσιμοι προς εκχώρηση, τίτλοι στα θέματα συγκεκριμενοποιούνται. Το ερώτημα, 

εδώ, είναι με ποιο κριτήριο θα πρέπει να γίνεται η επιλογή τίτλου, από τους 

διαθέσιμους, έτσι ώστε να μην εμπίπτει η επιλογή και σε αυτή την περίπτωση 

αποκλειστικά στην κρίση του ερευνητή και να εξαλείφεται όσο το δυνατόν περισσότερο 

η οποιαδήποτε αυθαιρεσία και υποκειμενικότητα.  

 

Προς τον σκοπό αυτό, αρχικά, αξιοποιούνται οι απομαγνητοφωνήσεις των 

βιντεοσκοπημένων διαλέξεων, ομαδοποιούνται στα μαθήματα που απαρτίζουν τις 

εβδομάδες και «περνούν» από την ίδια διαδικασία προεπεξεργασίας κειμένου που 

περιεγράφηκε στην παράγραφο 4.1. Από αυτή την προεπεξεργασία προκύπτουν λίστες 

με λέξεις, που σχηματίζουν μία μεγαλύτερη λίστα, τη seed_list. Έτσι, στο βήμα αυτό η 

seed_list, ανάλογα με την εβδομάδα διδασκαλίας που μελετάται, περιλαμβάνει 

επιμέρους λίστες, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί και σε ένα μάθημα της 

εβδομάδας και η αντιστοίχιση αυτή ακολουθεί τη σειρά με την οποία τα μαθήματα 

εμφανίζονται στο περίγραμμα της ύλης.  

 

Στη συνέχεια, για το κριτήριο επιλογής διαμορφώνονται τρεις μέθοδοι, οι οποίες έχουν 

ως στόχο την αντιστοίχιση των θεμάτων που δίνει ο αλγόριθμος LDA, με τις λέξεις 

κάθε κατηγορίας του μαθήματος, όπως αυτές εμφανίζονται στη seed_list. Στη seed_list, 

προστίθεται και η κατηγορία των logistics ζητημάτων του μαθήματος, για να 

εκπροσωπηθεί και αυτό το είδος συζητήσεων. Οι τρεις μέθοδοι που συνολικά 

συμβάλουν στη διαμόρφωση του κριτηρίου εκχώρησης τίτλου στα θέματα, είναι οι εξής: 

 

1. Topic Prediction: Χρήση της συνάρτησης predict_the_topic, η οποία «αναθέτει» τα 

περιεχόμενα του μαθήματος στο μοντέλο LDA που δημιουργείται. Η συνάρτηση 

αυτή δέχεται ως εισόδους το μοντέλο LDA και ένα νέο query – κάθε μία από τις 

κατηγορίες του μαθήματος, όπως προκύπτουν από τη seed_list – και δίνει ως 

έξοδο μία λίστα με τις πιθανότητες (topic distributions) που έχει το νέο query να 

ανήκει σε καθένα από τα θέματα του μοντέλου. 

 

2. Common Words: Καταγραφή του αριθμού των κοινών λέξεων ανάμεσα στις δέκα 

κυριότερες λέξεις – κλειδιά του κάθε θέματος με το σύνολο των λέξεων σε κάθε 

υπο-λίστα της seed_list.  

 

3. Semantic Similarity: Υπολογισμός του σκορ σημασιολογικής ομοιότητας, 

ανάμεσα στις λέξεις του κάθε θέματος και τις λέξεις κάθε υπο-λίστας της 
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seed_list. Η σημασιολογική ομοιότητα και ο τρόπος λειτουργίας της, έχει 

αναλυθεί στην παράγραφο 2.4. 

 

Η ανάγκη για χρήση τριών τρόπων προκύπτει από το γεγονός ότι κανένας τρόπος από 

μόνος του δε δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα. Τα σκορ που δίνει η σημασιολογική 

ομοιότητα, σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζουν πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους, 

κάτι που καθιστά αυτή τη μέθοδο αναξιόπιστο κριτήριο, αν αποτελεί το μοναδικό 

κριτήριο. Επιπλέον, οι κοινές λέξεις από μόνες τους δε βοηθούν πάντα, καθώς μπορεί 

είτε το θέμα να μην έχει τις περισσότερες κοινές λέξεις με την κατηγορία στην οποία 

τελικά ανήκει, είτε μπορεί να έχει κοινές λέξεις, οι οποίες μετά την προεπεξεργασία 

των δεδομένων να καταλήγουν να έχουν διαφορετική μορφή, όπως  γένος ή πρόσωπο, 

και να μην αναγνωρίζονται ως κοινές. Τέλος, η συνάρτηση predict_the_topic, είναι ίσως 

η πιο αξιόπιστη εκ των τριών μεθόδων, αλλά χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τις άλλες 

δύο, για ενίσχυση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας.  

 

Για την εκχώρηση τίτλου, εάν οι παραπάνω τρεις τρόποι συγκλίνουν στον ίδιο τίτλο, 

τότε επιλέγεται ο τίτλος που υποδεικνύουν. Αν «συμφωνούν» οι δύο από τους τρεις σε 

έναν τίτλο, τότε και πάλι, επιλέγεται ο τίτλος αυτός. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, 

η εκχώρηση τίτλου εμπίπτει, ξανά, στην κρίση του ερευνητή. 

 

Μετά την επιλογή του τίτλου, η αξιολόγηση γίνεται και σε αυτή την περίπτωση με 

ανάγνωση των δημοσιεύσεων που αποδίδει ο αλγόριθμος σε κάθε θέμα. Αυτή τη φορά 

επιχειρείται, όμως, η αξιολόγηση με τον έλεγχο όλων των δημοσιεύσεων που 

ανατίθενται σε κάθε θέμα και η εξαγωγή των αντίστοιχων ποσοστών επιτυχίας. Έτσι, 

επιτυγχάνεται μια πιο πλήρης εικόνα του προβλήματος, της λύσης, η οποία ελέγχεται 

εάν αποδίδει, και βέβαια, της ακρίβειας των αποτελεσμάτων.  
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Σχήμα 4.5: Παράδειγμα για το μάθημα της Python. Τρόπος εκχώρησης τίτλου στο θέμα 2 με τις τρεις μεθόδους και 

αξιολόγησης αποτελέσματος (απεικονίζονται μόνο οι τέσσερις πρώτες δημοσιεύσεις του θέματος). 

 

 

Στην προσπάθεια απόδοσης συγκεκριμένων τίτλων στα θέματα που εξάγει ο 

αλγόριθμος LDA από τις δημοσιεύσεις, πρέπει να υπάρχει κάποια εγγύηση ότι ο 

αλγόριθμος θα εντοπίσει αυτά τα συγκεκριμένα θέματα στις δημοσιεύσεις. Πρέπει, με 

κάποιον τρόπο, δηλαδή, ο LDA να καθοδηγείται και να «αναγκάζεται» σε μικρότερο ή 
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μεγαλύτερο βαθμό, ανάλογα με τις ανάγκες του προβλήματος, να χτίζει συγκεκριμένα 

θέματα γύρω από γνωστές κατηγορίες. 

 

Συνεπώς, η ανάλυση περνάει από την τεχνική μηχανικής μάθησης χωρίς επίβλεψη 

(unsupervised machine learning), στη μηχανική μάθηση με ημι-επίβλεψη (semi-

supervised machine learning), με τους αλγορίθμους που αναλύονται στις παραγράφους 

που ακολουθούν. 

 

 

4.3 Μοντελοποίηση Θεμάτων – GuidedLDA 
 

Ο αλγόριθμος GuidedLDA, είναι μια παραλλαγή του κλασικού αλγορίθμου LDA και 

υλοποιεί την έννοια της μηχανικής μάθησης με ημι-επίβλεψη, όπως αναλύεται στην 

παράγραφο 2.2. 

 

Για τον αλγόριθμο GuidedLDA, οι δημοσιεύσεις των δεδομένων περνούν την ίδια 

διαδικασία προεπεξεργασίας κειμένου και σχηματίζεται, ξανά, το λεξικό που 

τροφοδοτείται στο μοντέλο.  

 
Η ανάλυση και σε αυτή την περίπτωση, ακολουθεί την ίδια εβδομαδιαία δομή. Η 

seed_list, η λίστα, δηλαδή, με τις λέξεις που προκύπτουν από την επεξεργασία των 

απομαγνητοφωνήσεων και έχει ήδη οριστεί κατά την χρήση του κλασικού αλγορίθμου 

LDA, τροφοδοτείται στον αλγόριθμο, για να τον κατευθύνει να χτίσει θέματα γύρω από 

τις λέξεις της. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι η seed_list πρέπει να έχει 

περάσει ένα βήμα επεξεργασίας, στο οποίο αφαιρούνται όλες οι λέξεις που περιέχει και 

δεν υπάρχουν στο λεξικό που σχηματίζεται από τις δημοσιεύσεις. Με άλλα λόγια, οι 

λέξεις που κατευθύνουν τον αλγόριθμο να χτίσει θέματα γύρω τους, πρέπει να 

ανήκουν στο λεξιλόγιο των δεδομένων, μέσα στα οποία εκείνος «ψάχνει» να βρει 

συγκεκριμένες δομές. 

 

Τα θέματα που δίνει το μοντέλο, πλέον, είναι συγκεκριμένα και αντιστοιχίζονται στο 

μήκος της seed_list. O αριθμός των θεμάτων που εξάγει ο αλγόριθμος, γενικά, δεν είναι 

αναγκαίο να ισούται με τον αριθμό των μαθημάτων κάθε εβδομάδας (μήκος της 

seed_list). Ο αλγόριθμος θα μπορούσε να αφεθεί «ελεύθερος» να ανακαλύψει 

περισσότερα θέματα από αυτά που καθοδηγείται να ψάξει. Παρόλα αυτά, σε αυτή τη 

μελέτη, δεν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα στο να χτίσει ο αλγόριθμος και άλλα θέματα, 

καθώς αυτά που εντοπίζονται στις συζητήσεις φαίνεται να είναι σταθερά και 

προκαθορισμένα.  
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Σχήμα 4.6: Διαδικασία εφαρμογής του αλγορίθμου GuidedLDA. 

 

 

Έπειτα, επειδή δεν είναι γνωστή η σειρά με την οποία αντιπροσωπεύονται τα 

μαθήματα της κάθε εβδομάδας στα θέματα που δίνει ο αλγόριθμος, εφαρμόζεται η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε στην παράγραφο 4.2.2, για την αντιστοίχιση των 

θεμάτων στους διαθέσιμους τίτλους. Χρησιμοποιούνται, δηλαδή, η συνάρτηση 

predict_the_topic, ο αριθμός των κοινών λέξεων και το σκορ της σημασιολογικής 

ομοιότητας, που μαζί συνεισφέρουν στη διαδικασία επιλογής τίτλου. Τέλος, η 

εκχώρηση τίτλου και η αξιολόγηση του αποτελέσματος πραγματοποιούνται ακριβώς 

με τον ίδιο τρόπο. 

 

 

4.4 Μοντελοποίηση Θεμάτων – Anchored CorEx 
 

Ο αλγόριθμος CorEx αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση της μοντελοποίησης 

θεμάτων, όπως αναλύεται στην παράγραφο 2.3, χωρίς να υποθέτει ένα υποκείμενο 

γενετικό μοντέλο, ένα μοντέλο, δηλαδή, που να κάνει υποθέσεις για το πως έχουν 

παραχθεί τα έγγραφα, με σκοπό να εντοπίσει λανθάνοντα θέματα σε αυτά. 

Λειτουργεί, δηλαδή, αποτελεσματικά χωρίς να χρειάζεται να καθορίσει 

υπερπαραμέτρους και να κάνει λεπτομερείς υποθέσεις εκ των προτέρων. Ο αλγόριθμος  

αυτός εφαρμόζεται αρχικά στο σύνολο των δημοσιεύσεων κάθε εβδομάδας και στη 

συνέχεια μόνο στις δημοσιεύσεις κάθε εβδομάδας που σχετίζονται με την ύλη του 

μαθήματος και οι οποίες προκύπτουν από ένα προηγούμενο επίπεδο ταξινόμησης. 

 

Το προηγούμενο επίπεδο ταξινόμησης έχει κατηγοριοποιήσει το σύνολο των 

εβδομαδιαίων δημοσιεύσεων στις τρεις ευρύτερες κατηγορίες, τις συζητήσεις σχετικές 

με το μάθημα, τις συζητήσεις σχετικές με τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος και τις 

συζητήσεις κοινωνικού περιεχομένου, που δεν απαιτούν παρέμβαση από το διδακτικό 

προσωπικό. Με αυτόν τον τρόπο, η μελέτη συνεχίζεται αποκλειστικά με τα content-

related starting posts. 

 

Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιείται μια παραλλαγή του αλγορίθμου CorEx, που 

ονομάζεται anchored CorEx, και συμπεριλαμβάνει την έννοια της μηχανικής μάθησης 

με ημι-επίβλεψη. Για τα δεδομένα ακολουθείται η ίδια διαδικασία προεπεξεργασίας. 

Στο μοντέλο, δίνονται ως είσοδοι, οι λέξεις των προεπεξεργασμένων δημοσιεύσεων, οι 

οποίες αποτελούν το λεξιλόγιο, καθώς και ένας πίνακας (count matrix), που είναι 
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αποτέλεσμα της εφαρμογής του CountVectorizer στις δημοσιεύσεις και στον οποίο 

καταγράφονται οι συχνότητες εμφάνισης των λέξεων σε αυτές. Η ανάλυση 

εξακολουθεί να γίνεται σε εβδομαδιαίο επίπεδο.  

 

Η έννοια της ημι-επίβλεψης υλοποιείται και σε αυτόν τον αλγόριθμο με την 

τροφοδότησή του με τη seed_list και την καθοδήγησή του να χτίσει τα θέματα γύρω από 

τις λέξεις των απομαγνητοφωνήσεων. Ο αλγόριθμος αυτός, δέχεται επιπλέον μία 

παράμετρο ως είσοδο, που ονομάζεται anchor_strength και αφορά το πόσο βάρος δίνει 

ο αλγόριθμος στην εύρεση των θεμάτων που καθοδηγείται να βρει. Σε αυτή τη μελέτη, 

επιλέγεται η τιμή 6 για αυτή την παράμετρο έτσι ώστε να δίνεται μεγάλη βαρύτητα 

στην εύρεση των θεμάτων βάσει της seed_list. Η seed_list, κατ’ αναλογία με τα 

προηγούμενα, πρέπει να περιέχει μόνο λέξεις οι οποίες ανήκουν στο λεξιλόγιο που 

δημιουργούν τα δεδομένα των δημοσιεύσεων. Έπειτα, ο αριθμός των θεμάτων 

επιλέγεται να αντιστοιχεί στον αριθμό των επιμέρους λιστών της seed_list και σε αυτή 

την περίπτωση, η σειρά με την οποία εξάγονται τα θέματα από τον CorEx ακολουθεί 

τη σειρά εμφάνισης των υπο-λιστών. Συνεπώς, είναι γνωστοί εκ των προτέρων οι τίτλοι 

των θεμάτων και δεν χρειάζεται κάποιο κριτήριο εκχώρησης τίτλου σε αυτά.  

 

Στις προηγούμενες προσεγγίσεις, κάθε εβδομάδα και τα μαθήματα – κατηγορίες της 

μελετώνται αυτόνομα. Εδώ, με την προσθήκη κάθε νέας εβδομάδας, νέες κατηγορίες 

κατασκευάζονται ανάλογα με την ύλη που προστίθεται. Έτσι, είτε δημιουργούνται νέες 

επιπλέον κατηγορίες, αν το υλικό που διδάσκεται δεν αποτελεί συνέχεια κάποιου 

μαθήματος της προηγούμενης εβδομάδας, είτε το νέο υλικό έρχεται και προστίθεται σε 

προϋπάρχουσες κατηγορίες. Με άλλα λόγια, οι εβδομάδες και οι κατηγορίες τους 

στοιβάζονται κατά τη μελέτη του προβλήματος. 
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Σχήμα 4.7: Παράδειγμα για το μάθημα της Python. Ενοποίηση κατηγοριών με την προσθήκη της δεύτερης 

εβδομάδας.  

 

 

Όταν έχει «έρθει» και η τελευταία εβδομάδα, έχουν σχηματιστεί, πλέον, όλες οι 

κατηγορίες που αναμένεται να εντοπίζονται ως θέματα των συζητήσεων του φόρουμ. 

 

Αυτές οι κατηγορίες και οι απομαγνητοφωνήσεις που τις απαρτίζουν, αποτελούν την 

τελική, τροποποιημένη seed_list. Είναι αποτέλεσμα πολλών δοκιμών ως προς την 

ομαδοποίηση και είναι οι κατηγορίες που δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα κατά την 

εφαρμογή του αλγορίθμου anchored CorEx.  

 

Αφού, λοιπόν, η seed_list, με τις κατηγορίες που περιλαμβάνει στο κάθε χρονικό 

επίπεδο μελέτης, τροφοδοτείται στον αλγόριθμο, αυτός ωθείται ξανά να χτίσει θέματα 

γύρω από τις λέξεις της.  

 

 



39 

 

 

Σχήμα 4.8: Διαδικασία εφαρμογής του αλγορίθμου anchored CorEx. 

 

 

Τα θέματα που εξάγει ο anchored CorEx, όπως αναφέρθηκε παραπάνω,  

αντιστοιχίζονται στη σειρά τους, με τη σειρά των υπο-λιστών της seed_list. Η 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται με ανάγνωση του συνόλου των δημοσιεύσεων 

που αποδίδει ο αλγόριθμος σε κάθε θέμα και τα ποσοστά επιτυχούς κατηγοριοποίησης 

εξάγονται ανάλογα.  

 

Μια βασική διαφορά του αλγορίθμου αυτού με τον αλγόριθμο LDA και τις παραλλαγές 

του, είναι ότι ο CorEx θεωρεί ότι μια δημοσίευση μπορεί να ανήκει ταυτόχρονα σε 

παραπάνω από ένα θέματα, ή να μην ανήκει σε κανένα θέμα. Το συμπέρασμα αυτό 

δημιουργεί το πρόβλημα εύρεσης του θέματος που «ταιριάζει» καλύτερα στις 

δημοσιεύσεις, οι οποίες σύμφωνα με τον αλγόριθμο ανήκουν σε πολλά θέματα. Λόγω 

αυτού του προβλήματος πρέπει να βρεθεί ένα κριτήριο απόφασης που θα κατατάσσει 

τις «αμφιλεγόμενες» δημοσιεύσεις σε ένα και μοναδικό θέμα.  

 

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε το αποτέλεσμα του semantic similarity, δηλαδή της 

σημασιολογικής ομοιότητας των δημοσιεύσεων με τις λέξεις που ανήκουν σε κάθε 

θέμα, όπως προκύπτει από το μοντέλο. Επομένως, υπολογίζονται τα σκορ της 

σημασιολογικής ομοιότητας για κάθε δημοσίευση στο υπό μελέτη dataset, το οποίο 

περιέχει τις δημοσιεύσεις των εβδομάδων που μελετώνται κάθε φορά, συναρτήσει των 

λέξεων για κάθε θέμα. Στην περίπτωση που ο αλγόριθμος θεωρεί ότι μια δημοσίευση 

μπορεί να ανήκει σε πολλά θέματα, το κριτήριο απόφασης επιλέγει το θέμα για το 

οποίο τo παραπάνω σκορ παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή. 
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Σχήμα 4.9: Παράδειγμα στο μάθημα της Python. Εφαρμογή anchored CorEx και κριτήριο απόφασης για ισοπίθανα 

θέματα σε μία δημοσίευση. 

 

 

4.5 Μηχανική Μάθηση με Επίβλεψη 
 

Ένας νέος τρόπος για να επιλέγεται το βέλτιστο θέμα για τις δημοσιεύσεις που 

ανήκουν σε παραπάνω από ένα θέματα, είναι η προσέγγιση με την τεχνική της 

μηχανικής μάθησης με επίβλεψη (supervised machine learning).  

 

Σε αυτή την προσέγγιση, υιοθετήθηκε η υπόθεση ότι οι πιθανότητες που αποδίδει ο 

αλγόριθμος για τις δημοσιεύσεις και τα θέματα όπου ενδέχεται να ανήκουν, καθώς και 

τα σκορ της σημασιολογικής ομοιότητας της προηγούμενης παραγράφου, θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν έναν αλγόριθμο μηχανικής μάθησης με επίβλεψη να 

πραγματοποιεί καλύτερες προβλέψεις και να οδηγήσει στη λύση του προβλήματος. 

Ένας τέτοιος αλγόριθμος, σε μία πρώτη προσέγγιση, χρησιμοποιεί για την προπόνησή 

του τα προεπεξεργασμένα δεδομένα κειμένου των δημοσιεύσεων και τις πιθανότητες 

που αποδίδει ο CorEx σε αυτά. Σε μία άλλη προσέγγιση, στα δεδομένα προπόνησης του 
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αλγορίθμου θα προστίθενται και τα σκορ της σημασιολογικής ομοιότητας. Επομένως, 

ελέγχθηκαν τα αποτελέσματα αλγορίθμων μηχανικής μάθησης με επίβλεψη, όταν τα 

δεδομένα εισόδου είναι: 

 

1. δεδομένα  =  δεδομένα κειμένου 

 

2. δεδομένα  =  δεδομένα κειμένου + πιθανότητες CorEx 

 

3. δεδομένα = δεδομένα κειμένου + πιθανότητες CorEx + σκορ σημασιολογικής 

ομοιότητας 

 

Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, στα δεδομένα εκχωρούνται τίτλοι (labels) 

που αντιστοιχούν στις κατηγορίες ταξινόμησης και είναι απαραίτητοι σε κάθε 

διαδικασία μηχανικής μάθησης με επίβλεψη. Αυτοί οι τίτλοι προέρχονται από 

προσεκτική ανάγνωση των δημοσιεύσεων.  

 

Στα προεπεξεργασμένα, στη συνέχεια, δεδομένα κειμένου εφαρμόζεται ο 

TfidfVectorizer (TF-IDF: term – frequency times inverse document – frequency) και 

παράγεται ένας πίνακας με τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων στις δημοσιεύσεις. Ο 

TfidfVectorizer παράγει, με έναν τρόπο ανάλογο με τον CountVectorizer, τον πίνακα 

(count matrix) των συχνοτήτων εμφάνισης των λέξεων, αλλά, επιπλέον, τον 

κανονικοποιεί, δηλαδή, το πόσες φορές εμφανίζεται μια λέξη στα δεδομένα διαιρείται 

με το συνολικό αριθμό των λέξεων σε αυτά, οπότε προκύπτει ο τελικός πίνακας. Στόχος 

της κανονικοποίησης είναι να μετριάσει το αντίκτυπο που έχουν οι λέξεις που 

εμφανίζονται πολύ συχνά στα δεδομένα και οι οποίες, συνήθως, είναι λιγότερο 

σημαντικές για την επίτευξη του στόχου. 

 

Σε αυτό το βήμα, οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης με επίβλεψη που 

χρησιμοποιούνται, προπονούνται «αυξητικά». Αρχικά, το training set για τον 

αλγόριθμο είναι τα δεδομένα της πρώτης εβδομάδας και το test set είναι τα δεδομένα 

των υπολοίπων εβδομάδων. Στη συνέχεια το training set επεκτείνεται ώστε να 

συμπεριλάβει και τα δεδομένα της δεύτερης εβδομάδας και, αντίστοιχα, το test set 

μειώνεται κατά μία εβδομάδα. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, μέχρι το training set να 

περιλαμβάνει όλες τις εβδομάδες μελέτης εκτός από την τελευταία, η οποία και θα 

αποτελεί το test set.  

 

 

 

Σχήμα 4.10: Διαδικασία εφαρμογής αλγορίθμων μηχανικής μάθησης με επίβλεψη. 
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Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης με επίβλεψη που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

 

▪ Decision Tree 

▪ Logistic Regression 

▪ Linear Support Vector Classifier (LSVC) 

▪ Random Forest 

 

Οι αλγόριθμοι αυτοί επιλέχθηκαν γιατί εν γένει δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα σε 

προβλήματα ταξινόμησης κειμένου (text classification). 

 

Για να καταστεί εφικτή η «αυξητική» προπόνηση των παραπάνω αλγορίθμων, πρέπει 

από την πρώτη κιόλας εβδομάδα, να εμφανίζονται παραδείγματα όλων των πιθανών 

κατηγοριών των δημοσιεύσεων. Γίνεται, πλέον, εμφανές ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να 

συμβεί όταν οι πιθανές κατηγορίες είναι οι ενοποιημένες κατηγορίες, η δημιουργία των 

οποίων αναλύθηκε στην παράγραφο 4.4. Πρέπει, δηλαδή, με κάποιον τρόπο, αυτές οι 

κατηγορίες να συμπτυχθούν στον αριθμό των κατηγοριών, των οποίων παραδείγματα 

εντοπίζονται, ήδη, από την πρώτη εβδομάδα. 

 

Μετά από μελέτη για να επιτευχθεί μια ορθή και πρακτική κατηγοριοποίηση, που να 

έχει νόημα, με τις κατηγορίες που ενώνονται μεταξύ τους να έχουν κοινά σημεία, 

προκύπτουν οι τελικές κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες είναι οι κλάσεις ταξινόμησης 

των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης με επίβλεψη και αποτελούν τις κατηγορίες βάσει 

των οποίων εκχωρούνται, πριν την έναρξη της διαδικασίας, τίτλοι στις δημοσιεύσεις.  

 

Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται σε αυτό το βήμα, προπονούνται στις τελικές 

κατηγορίες, και ταξινομούν ανάλογα, τις δημοσιεύσεις του test set. Η αξιολόγηση των 

αλγορίθμων γίνεται με την μετρική της ακρίβειας (accuracy) και τη μελέτη των 

confusion matrices που προκύπτουν. Με αυτό το τελευταίο βήμα, ολοκληρώνεται η 

μελέτη των συζητήσεων του φόρουμ και των θεμάτων του, κατά τη διδασκαλία ενός 

ανοικτού διαδικτυακού μαθήματος.  
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Κεφάλαιο 5 

 

Αξιολόγηση 
 

 

Στην παρούσα εργασία, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν την 

δραστηριότητα στα φόρουμ των μαθημάτων Εισαγωγή στην Python και Παγκόσμια 

Ιστορία 2: Ο Άνθρωπος απέναντι στο Θείο, στην πλατφόρμα του Mathesis, το έτος 2017. 

Τα δεδομένα αυτά, καλύπτουν μια χρονική περίοδο 16 εβδομάδων, στις οποίες 

περιλαμβάνονται οι έξι εβδομάδες επίσημης διδασκαλίας του μαθήματος της Python 

και αντίστοιχα, οι εννέα εβδομάδες επίσημης διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας, 

καθώς και οι υπόλοιπες δέκα και επτά εβδομάδες, αντίστοιχα, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία παράδοσης της τελευταίας εργασίας προς αξιολόγηση. 

 

 

5.1 Εφαρμογή στο μάθημα της Εισαγωγής στην Python 
 

5.1.1 Διάρθρωση της ύλης του μαθήματος 

 
Το μάθημα της Εισαγωγής στην Python, χωρίζεται σε έξι εβδομάδες διδασκαλίας και 

περιλαμβάνει βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, υλικό σε pdf έγγραφα, ερωτήσεις 

κατανόησης διαθέσιμες μετά το πέρας κάθε διάλεξης, τεστ και εργασίες 

αλληλοαξιολόγησης. 

 

Το μάθημα αυτό, είναι ένα εισαγωγικό μάθημα για την γλώσσα προγραμματισμού 

Python, καλύπτει όλες τις βασικές έννοιες και κάποιες πιο προχωρημένες και χωρίζεται 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε έξι εβδομάδες διδασκαλίας, με τη δομή τους να 

φαίνεται στο Παράρτημα Α. 

 

5.1.2 Εφαρμογή LDA 
 

Όπως αναλύθηκε εκτενώς στο κεφάλαιο 4, ο πρώτος αλγόριθμος μοντελοποίησης 

θεμάτων που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο αλγόριθμος LDA. Αρχικά, η ανάλυση 

επιχειρήθηκε να γίνει στο σύνολο των δημοσιεύσεων του φόρουμ, όταν δηλαδή η 

διδασκαλία του μαθήματος είχε ολοκληρωθεί (7 εβδομάδες). 

 

Αυτή η πρώτη ανάλυση έγινε πειραματικά για να δημιουργηθεί μια γενική εικόνα των 

θεμάτων συζητήσεων, όπου τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 5.1.  
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topic 0:  εργασία, δυνατότητα, python, αξιολόγηση, παιχνίδι, πρόγραμμα, χρήστης, 

μονάδα, λήξη, αριθμός 

topic 1: εργασία, πρόγραμμα, παίκτη, καλός, def, συνάρτηση, εντολή, αριθμό, 

τρόπο, αρχή 

topic 2: python, απάντηση, ερώτηση, σωστός, γλώσσες, τιμή, καλός, εβδομάδα, 

ευκαιρία, πρόγραμμα 

topic 3: float, print, συνάρτηση, υποβολή, if, is, τεστ, εντολή, return, input 

 

topic 4: print, συνάρτηση, def, if, άσκηση, λάθος, return, αποτέλεσμα, κώδικας, 

πρόγραμμα 

topic 5: προσπάθεια, αρχείο, εργασία, κώδικας, link, λάθος, python, άσκηση, 

σύνδεσμο, σειρά 

topic 6: print, in, αρχείο, if, for, λάθος, year, len, άσκηση, python 

 

topic 7: υποβολή, μάθημα, εργασία, εβδομάδα, αρχείο, τεστ, αγαπητός, πρόβλημα, 

άσκηση, link 

topic 8: python, εντολή, if, main, αριθμός, περίπτωση, πρόγραμμα, except, κώδικας, 

παράδειγμα 

topic 9: print, test, result, while, κώδικας, for, άσκηση, in, len, input 

 

Πίνακας 5.1: Θέματα που εξάγει ο LDA στο σύνολο των επτά εβδομάδων διδασκαλίας του μαθήματος της Python. 

 

Πιο αναλυτικά, από τον πίνακα 5.1, γίνεται φανερό ότι ο αλγόριθμος LDA εξάγει δέκα 

θέματα, με τον αριθμό αυτό να προκύπτει από τη μέγιστη τιμή της παραμέτρου της 

συνεκτικότητας. Όμως, ο αριθμός των δέκα θεμάτων είναι αρκετά μικρός, εάν 

αναλογιστεί κανείς ότι μόνο τα μαθήματα που απαρτίζουν το μάθημα είναι 21. Εάν, 

επιχειρηθεί η αύξηση του αριθμού των θεμάτων, παρά την παράμετρο της 

συνεκτικότητας, παρατηρείται ότι αυτά, πλέον, δεν είναι διακριτά, αλλά υπάρχει 

έντονη επικάλυψή τους. 

 

Το παραπάνω αποτέλεσμα δείχνει ότι μια τέτοια προσέγγιση αποτυγχάνει, γιατί: 

 

▪ Δεν είναι δυνατή η προηγούμενη γνώση του αριθμού των θεμάτων που 

ενδέχεται να εμφανίζονται στο σύνολο του μαθήματος. Το γεγονός αυτό, αν και 

αποτελεί γενικότερο πρόβλημα για τη μοντελοποίηση θεμάτων, καθίσταται 

εντονότερο, όταν επιχειρείται συνολική ανάλυση, όπου και τα θέματα 

αναμένεται να είναι πολλά και ενδέχεται να μην είναι πλήρως διαχωρίσιμα 

μεταξύ τους. 

▪ Η ερμηνεία των θεμάτων καθίσταται μια πολύ πιο δύσκολη διαδικασία, όταν η 

ανάλυση γίνεται εφ’ όλης της ύλης 

 

Οπότε, θεωρήθηκε σκόπιμο η μελέτη να ακολουθήσει μια εβδομαδιαία προσέγγιση. 
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 Στον πίνακα 5.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την πρώτη εβδομάδα 

διδασκαλίας της Python.  

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 (αριθμοί, μεταβλητές, strings, εντολές εισόδου/εξόδου, 

λίστες/πλειάδες, λεξικά, logistics) 

6 θέματα με maximum coherence value 0.4842 

Θέματα Τίτλος Αξιολόγηση Τίτλου 

topic 0: int, αρχή, καλός, 

πρόβλημα, 

πρόγραμμα, 

μετατροπή, 

καθηγητής, λίστα, 

python, άσκηση 

Απορίες σχετικά με την 

ύλη της εβδομάδας και 

τις ασκήσεις. 

Οι αντίστοιχες 

δημοσιεύσεις 

επιβεβαιώνουν ότι το 

θέμα αναφέρεται σε 

προβλήματα με την 

ύλη της εβδομάδας. 

topic 1: άσκηση, νούμερο, 

υποβολή, φορά, 

ερώτηση, μελέτη, 

παιδί, python, λάθος, 

χρόνια 

Απορίες σχετικά με την 

υποβολή των 

ασκήσεων. 

Το συμπέρασμα αυτό 

επιβεβαιώνεται από 

τις αντίστοιχες 

δημοσιεύσεις, στις 

οποίες πράγματι 

είναι φανερό ότι η 

συζήτηση αφορά 

κυρίως την υποβολή 

και τα διάφορα 

ζητήματα που 

προκύπτουν με αυτή. 

topic 2: python, λάθος, 

απάντηση, εντολή, 

αποτέλεσμα, σωστό, 

ερώτηση, τεστ, 

στοιχείο, εβδομάδα 

Προβλήματα με το τεστ 

της εβδομάδας. 

Αυτό επιβεβαιώνεται 

από τις κυριότερες 

δημοσιεύσεις του 

θέματος, οι οποίες 

αφορούν το τεστ της 

εβδομάδας και τις 

ερωτήσεις 

κατανόησης και πιο 

συγκεκριμένα, 

προβλήματα με την 

υποβολή των 

ασκήσεων και τον 

αυτόματο διορθωτή. 

topic 3: print, σειρά, λεξικό, 

λογική, πρόβλημα, 

float, input, εντολή, 

άσκηση, απορία 

Απορίες για τις 

ασκήσεις και την ύλη 

της εβδομάδας. 

Κοιτώντας το 

περιεχόμενο των 

δημοσιεύσεων αυτού 

του θέματος, είναι 

φανερό πως η 

συζήτηση 
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επικεντρώνεται γύρω 

από τις ασκήσεις και 

τις ερωτήσεις 

κατανόησης αυτής 

της εβδομάδας. 

topic 4: python, 

εγκατάσταση, τιμή, 

σύστημα, λάθος, 

άσκηση, file, αρχή, 

νέος, δυαδικό 

Προβλήματα με την 

εγκατάσταση και την 

έκδοση της Python. 

Πράγματι, από τις 

δημοσιεύσεις αυτού 

του θέματος, 

φαίνεται ότι αυτό 

αφορά προβλήματα 

με την έκδοση της 

Python. Επίσης, 

αφορά και την ύλη 

του μαθήματος για 

τις συμβολοσειρές 

και τον τρόπο που  

χειρίζεται η Python 

τις πράξεις. 

Παράλληλα, 

υπάρχουν λίγες 

δημοσιεύσεις που 

αφορούν τις 

ασκήσεις και τις 

ερωτήσεις 

κατανόησης της 

εβδομάδας. 

topic 5: list, print, απάντηση, 

μεταβλητή, 

συμβολοσειρά, items, 

καλός, τιμή, εντολή, 

πρόγραμμα 

Ερωτήσεις και απορίες 

για την ύλη της 

εβδομάδας. 

Από τις δημοσιεύσεις 

προκύπτει ότι οι 

απορίες 

επικεντρώνονται 

γύρω από την ύλη.  

Πίνακας 5.2: Θέματα που εξάγει ο LDA κατά την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας του μαθήματος της Python, 

εκχώρηση τίτλου σε αυτά και αξιολόγησή του. 

 

 

Σε αυτή την περίπτωση, παρόλο που ο αριθμός των θεμάτων ανά εβδομάδα φαίνεται 

να είναι μικρότερος, αναδεικνύεται εντονότερα η δυσκολία ερμηνείας τους. 

 

Από τον πίνακα 5.2, φαίνεται καθαρά ότι η επιλογή των λέξεων για την εύρεση τίτλου 

του κάθε θέματος γίνεται αυθαίρετα. Η αξιολόγηση του τίτλου γίνεται με ανάγνωση 

των δέκα κυριότερων δημοσιεύσεων του θέματος. Με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνεται 

ο τίτλος του.  
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Ωστόσο, επειδή τα θέματα έχουν αρκετές φορές κοινές μεταξύ τους λέξεις, ενδέχεται 

κάποιοι από τους τίτλους να ταυτίζονται ή να παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες μεταξύ 

τους. Με άλλα λόγια, ενδέχεται να υπάρχουν θέματα στο σύνολο των δεδομένων που 

να υπερεκπροσωπούνται και άλλα θέματα που να υποεκπροσωπούνται.  

 

Συμπερασματικά, η μέθοδος αυτή, εκχώρησης και αξιολόγησης του τίτλου, δεν 

αποδίδει, γιατί: 
 

▪ Τις περισσότερες φορές το ποσοστό των δημοσιεύσεων του θέματος που 

ανταποκρίνονται στον τίτλο που του δίνεται, δεν είναι αρκετά μεγάλο για να 

εγγυηθεί την ακρίβεια και αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας μεθόδου. 
 

▪ Οι τίτλοι παρουσιάζουν ομοιότητες, σε μεγάλο βαθμό, μεταξύ τους, γεγονός 

αναμενόμενο αφού ο αλγόριθμος δίνει ως λέξεις των θεμάτων, εκείνες τις λέξεις 

που εμφανίζονται πιο συχνά και συνήθως μαζί, στις δημοσιεύσεις, χωρίς να 

υπάρχει κάποιος περιορισμός για μοναδικότητα αυτών των λέξεων ανά θέμα. 

 

Επομένως, με δεδομένη την γνώση για το είδος των θεμάτων που αναμένεται να 

εξαχθούν από τις συζητήσεις, πρέπει με κάποιον τρόπο οι τίτλοι να 

συγκεκριμενοποιηθούν, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.2.3. Έτσι, 

χρησιμοποιούνται οι απομαγνητοφωνήσεις των διαλέξεων.  

 

Για τη δημιουργία της seed_list, με τις λέξεις των απομαγνητοφωνήσεων του 

μαθήματος της Python, κάθε επιμέρους μάθημα, αφού περάσει τη διαδικασία 

προεπεξεργασίας και εξαχθούν οι λέξεις του, συνιστά μια κατηγορία (πιθανό τίτλο). 

Με την προσθήκη των μαθημάτων ως υπο-λίστες, ανάλογα με την εβδομάδα στην 

οποία «βρίσκεται» η μελέτη, κατασκευάζεται η seed_list. 

 

Στον πίνακα 5.3 παρατίθεται, ενδεικτικά, η seed_list για την πρώτη εβδομάδα. 

 

 

seed_list (εβδομάδα 1) 

sub-list 0: 

introduction 

- installation 

κομμάτι, όνομας, διαφορά, αρχή, python, λύση, γραμμή, εβδομάδα, 

επιτυχία, εγκατάσταση, εντολή, αποτέλεσμα, πολλός, κώδικας, υλικό, 

print, βασικός, σειρά, δεδομένα, καλός, οδηγία, λόγος, παρένθεση, 

σημασία, κείμενο, ενδιαφέρον, προσοχή, run, τρόπος, new, περιβάλλον, 

ομάδα, εξάσκηση, σύστημα, πρόγραμμα, μεταβλητή, πληροφορία, 

ενότητα, org, υπολογιστή, file, πρόσβαση, φορά, σελίδα, τόνο, αριθμού, 

τρόπου, τεχνολογία, έκδοση, εισαγωγή, επιλογή, κώδικα, τρόπο, 

εβδομάδα, δεδομένο 

sub-list 1: 

numbers - 

variables 

δεκαδικό, αντίστοιχος, αστεράκι, χαρακτήρας, όνομας, μορφή, 

διαφορά, python, τύπο, ακέραιος, αριθμοί, εντολή, βαθμού, τιμή, 

αποτέλεσμα, δεδομένα, τύπου, λάθος, λέξη, μετατροπή, σχόλιο, and, 

str, παρένθεση, name, σημασία, κείμενο, προσοχή, μάθημα, ψηφίο, 
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περιβάλλον, παράδειγμα, υπόλοιπος, αριθμός, μεταβλητή, συνέχεια, 

δεκτός, μήνας, ενότητα, υπολογιστή, τέλος, διαφορετικός, 

θερμοκρασία, φορά, μεταβλητές, αριθμό, εντολε, αριθμού, string, 

τρόπου, άσκηση, μικρός, βαθμός, type, σύμβολο, επανάληψη, 

συμβολοσειρά, τρόπο, προβλήματο, αλγεβρικός, πολλαπλασιασμός 

sub-list 2: 

strings 

χαρακτήρας, όνομας, διαφορά, αρχή, πεδίο, python, γραμμή, 

αποτέλεσμα, ακέραιος, γλώσσες, αριθμοί, ερώτηση, υλικό, τιμή, 

εντολή, σειρά, strings, αλλαγή, άθροισμα, λίστα, στοιχείο, τύπου, λέξη, 

λόγος, τρόπο, name, ενδιαφέρον, κείμενο, σημασία, παρένθεση, 

προσοχή, μάθημα, μενού, new, περιβάλλον, παράδειγμα, σφάλμα, 

πρόγραμμα, κενό, μεταβλητή, αρχικό, συνέχεια, νέος, μέθοδοι, 

ενότητα, line, τέλος, διαφορετικός, in, φορά, μεταβλητές, λατινικό, 

εύκολος, αριθμού, for, string, μέρα, κενά, άσκηση, εισαγωγή, θέμα, type, 

σύμβολο, συμβολοσειρά, αριθμός, προηγούμενες, εφαρμογή 

sub-list 3: 

print - input 

χαρακτήρας, μορφή, αστεράκι, python, εντολή, πρόβλημα, print, 

μορφοποίηση, λίστα, γινόμενο, λέξη, ανοίζω, τρόπος, σφάλμα, 

μεταβλητή, συνέχεια, μέθοδοι, φορά, έκδοση, διαφορά, αποτέλεσμα, 

βαθμού, end, σειρά, δεδομένα, άθροισμα, αλλαγή, and, παρένθεση, 

δυνατότητα, απαραίτητος, παλιό, παράδειγμα, πρόγραμμα, while, 

υπολογιστή, τέλος, μεταβλητές, αριθμό, input, χρήστη, error, εισαγωγή, 

σύμβολο, παράθυρο, συμβολοσειρά, τρόπο, κέλυφος, δεδομένο, τύπο, 

ακέραιος, τιμή, καλός, προτεινόμενη, ενδιαφέρον, run, μάθημα, ψηφίο, 

int, νέος, ενότητα, line, file, θερμοκρασία, διαφορετικός, πλειάδα, 

module, τρόπου, string, άσκηση, type, προβλήματο, γραμμή, στοιχείο, 

τύπου, εκτέλεση, μετατροπή, new, διάφορος, κενό, αριθμού, αριθμός 

sub-list 4: 

lists - tuples 

χαρακτήρας, όνομας, διαφορά, python, γραμμή, τύπο, ακέραιος, 

γλώσσες, αποτέλεσμα, εντολή, πολλός, end, τιμή, ταξινόμηση, 

βασικός, ερώτηση, σειρά, δεδομένα, αλλαγή, λίστα, στοιχείο, τύπου, 

νέας, list, τρόπο, δυνατότητα, παρένθεση, ενδιαφέρον, μάθημα, τρόπος, 

περιβάλλον, παράδειγμα, σφάλμα, πράξη, υπόλοιπος, συνέχεια, 

μέθοδοι, τέλος, διαφορετικός, τηλέφωνο, πλειάδα, αριθμό, αριθμού, 

άσκηση, εισαγωγή, επιλογή, επανάληψη, σύμβολο, θέμα, 

συμβολοσειρά, αριθμός, σωστό, δεδομένο 

sub-list 5: 

dictionaries 

αντίστοιχος, όνομας, διαφορά, python, τύπο, ακέραιος, εντολή, τιμή, 

σειρά, δεδομένα, λίστα, στοιχείο, τύπου, λέξη, βράδυ, προσοχή, 

μάθημα, επαφή, τρόπος, ομάδα, παράδειγμα, σύστημα, συνέχεια, 

μέθοδοι, ενότητα, απλός, τέλος, τηλέφωνο, πλειάδα, αριθμό, items, 

εγγραφή, τρόπου, άσκηση, εισαγωγή, επανάληψη, λεξικό, 

συμβολοσειρά, τρόπο, δεδομένο 

sub-list 6: 

examples 

χαρακτήρας, αστεράκι, όνομας, λύση, αρχή, python, γραμμή, 

αποτέλεσμα, ακέραιος, αριθμοί, εντολή, τύπο, τιμή, ταξινόμηση, 

πολλός, print, σειρά, αλλαγή, λίστα, στοιχείο, τύπου, νέας, 

προσπάθεια, μετατροπή, σχόλιο, sort, list, str, τρόπο, καλό, μάθημα, 

επαφή, ψηφίο, τρόπος, αλφαβητικά, περιβάλλον, παράδειγμα, 



49 

 

πρόγραμμα, μεταβλητή, δεύτερη, συνέχεια, νέος, ενότητα, τέλος, float, 

διαφορετικός, τελικός, in, φορά, τηλέφωνο, input, αριθμό, μεταβλητές, 

αριθμού, items, τρόπου, χρήστη, κενά, άσκηση, εισαγωγή, επιλογή, 

επανάληψη, σύμβολο, λεξικό, συμβολοσειρά, εργασία, αριθμός, 

αφορώ, εφαρμογή 

sub-list 7: 

logistics 

χαρακτήρας, μορφή, βασικός, σχετικός, σχόλιο, πλατφόρμα, τρόπος, 

ομάδα, υποβολή, σύστημα, έναρξη, φορά, εγγραφή, βαθμός, έκδοση, 

επιλογή, βαθμολογία, απορία, αλγεβρικός, πεδίο, λύση, ερώτηση, 

παράδειγμα, πρόγραμμα, αναγκαίος, πληροφορία, υπολογιστή, 

διορθωτή, συντεταγμένος, πρόσβαση, αριθμό, χρήστη, εισαγωγή, 

φοιτητής, τύπο, τιμή, τεστ, προσπάθεια, καλός, κείμενο, μάθημα, νέος, 

ενότητα, διαφορετικός, τελικός, άσκηση, εργασία, προσωπικό, σωστό, 

προβλήματο, εβδομάδα, βδομάδα, μελέτη, διάλεξη, αρχή, υλικό, 

δάσκαλος, τύπου, στοιχείο, απάντηση, οδηγία, σωστός, προσοχή, 

λειτουργία, ποσοστό, παρασκευή, σελίδα, χρόνο, έναρξη, θέμα, κώδικα, 

αριθμός, επίσημη, αφορώ 

 Πίνακας 5.3: Seed_list της πρώτης εβδομάδας της Python. 

 

 

Η seed_list χρησιμοποιείται στους τρεις τρόπους που συνδυάζονται για την εκχώρηση 

θέματος στις δημοσιεύσεις. Τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου για την πρώτη 

εβδομάδα διδασκαλίας της Python φαίνονται στον πίνακα 5.4.  

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 (αριθμοί, μεταβλητές, strings, εντολές εισόδου/εξόδου, 

λίστες/πλειάδες, λεξικά, logistics) 

maximum coherence value = 0.4941 για 8 θέματα 

Λέξεις Semantic 

Similarity 

Score 

Common 

Words 

Topic 

Prediction 

Αξιολόγηση 

topic 0: σειρά, καλός, 

αρχή, 

απάντηση, 

σωστός, 

άσκηση, input, 

εντολή, invalid, 

λόγο 

print - input logistics logistics 2/12  

δημοσιεύσεις 

για logistics 

 

topic 1: λάθος, 

πρόγραμμα, 

άσκηση, 

ανοίζω, int, 

συμβολοσειρά, 

print - 

input 

print - 

input 

strings 4/10  

δημοσιεύσεις 

για print - 

input 
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κενό, αρχικό, 

πεδίο, file 

topic 2: python, λάθος, 

εγκατάσταση, 

εντολή, λίστα, 

απάντηση, 

συμβολοσειρά, 

στοιχείο, int, 

κενά 

examples strings 

print - input 

examples 

lists - tuples 1/13  

δημοσίευση 

για examples 

topic 3: print, list, 

λεξικό, https, 

τιμή, εντολή, 

items, λογική, 

μελέτη, 

απάντηση 

examples examples dictionaries 7/17  

δημοσιεύσεις 

για examples 

topic 4: πλειάδα, 

python, 

εβδομάδα, 

ερώτηση, καλό, 

τεστ, λίστα, 

σχολίο, παιδί, 

εργασία 

logistics examples 

logistics 

logistics 5/7  

δημοσιεύσεις 

για logistics 

topic 5: python, 

υπολογιστή, 

απάντηση, 

άσκηση, 

έκδοση, 

πρόβλημα, 

φοιτητής, 

καλός, 

καθηγητής, 

μετατροπή 

logistics print - input 

logistics 

python 

introduction 

- installation 

5/14  

δημοσιεύσεις 

για logistics 

topic 6: εντολή, 

απάντηση, 

λάθος, σωστό, 

παράδειγμα, 

πανεπιστήμιο, 

οθόνη, σωστός, 

αποτέλεσμα, 

τεστ 

logistics logistics lists - tuples 2/6  

δημοσιεύσεις 

για logistics 

topic 7: def, return, 

άσκηση, python, 

εντολή, φορά, 

ερώτηση, 

logistics strings 

logistics 

numbers - 

expressions 

8/15  

δημοσιεύσεις 

για logistics 
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απάντηση, τεστ, 

ενότητα 

Πίνακας 5.4: Θέματα που εξάγει ο LDA κατά την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας του μαθήματος της Python, 

εκχώρηση τίτλου με τους τρεις τρόπους και αξιολόγησή του. 

 

Προτού αναλυθούν τα αποτελέσματα, είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ότι ο 

αλγόριθμος LDA παράγει κάθε φορά ελαφρώς διαφορετικά αποτελέσματα, ακόμα και 

όταν τα δεδομένα είναι τα ίδια. Αυτο συμβαίνει γιατί o LDA χρησιμοποιεί την 

τυχαιότητα τόσο στα στάδια εκπαίδευσης, όσο και στα στάδια εξαγωγής των 

αποτελεσμάτων. 

 

Από τον πίνακα 5.4 και μετά από εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας για όλες τις 

εβδομάδες, γίνεται πλέον φανερό ότι αν και η μελέτη δείχνει να κινείται προς τη σωστή 

κατεύθυνση, αναδεικνύεται και αυτή τη φορά ένα σημαντικό πρόβλημα. Το πρόβλημα 

αυτό αφορά το γεγονός ότι και στην καλύτερη περίπτωση, όπου και οι τρεις τρόποι 

επιλογής τίτλου συγκλίνουν στον ίδιο τίτλο, ενδέχεται κατά την αξιολόγηση του 

θέματος με την ανάγνωση των δημοσιεύσεών του, το ποσοστό των δημοσιεύσεων 

αυτών που συμφωνούν με τον τίτλο, να μην είναι αρκετά μεγάλο για να εγγυάται την 

ακρίβεια και την επιτυχή εφαρμογή του αλγορίθμου και της μεθόδου εκχώρησης 

τίτλου. 

 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι ο αλγόριθμος και η μέθοδος εκχώρησης τίτλου, αποδίδουν 

σε πολλά θέματα τον ίδιο τίτλο. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι ,για 

παράδειγμα, η ενότητα που αφορά τα logistics του μαθήματος και η ενότητα που αφορά 

τα παραδείγματα των ασκήσεων, είναι γενικές ενότητες, με ευρεία έκταση, τόσο στην 

ύλη, όσο και στις συζητήσεις του φόρουμ. Το γεγονός αυτό, οδηγεί σε μια πιθανή 

υποεκπροσώπηση των υπόλοιπων θεμάτων.   

 

5.1.3 Εφαρμογή GuidedLDA 
 

Από τα προηγούμενα, κρίθηκε αναγκαίο να βρεθεί ένας τρόπος που να μπορεί να 

εγγυηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ότι τα θέματα που αναζητούνται στις συζητήσεις, 

τελικά θα βρεθούν, όπως αναλύθηκε στην παράγραφο 4.3. 

 

Για την εφαρμογή του αλγορίθμου GuidedLDA για το πρόβλημα, χρησιμοποιείται η 

seed_list, έτσι όπως ορίστηκε για την προηγούμενη προσέγγιση. 

  

Με ανάλογο, λοιπόν, τρόπο τα αποτελέσματα που δίνει ο αλγόριθμος αυτός κατά την 

πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας του μαθήματος παρουσιάζονται στον πίνακα 5.5. 
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 

perplexity = 7.44 

Λέξεις Semantic 

Similarity 

Score 

Common 

Words 

Topic 

Prediction 

Αξιολόγηση 

topic 0: απάντηση, 

λάθος, 

επιστρέφω, 

εξάσκηση, 

εισαγωγή, 

ερώτηση, int, 

name, κενό, 

σωστό 

examples 

 

strings 

logistics 

python 

introduction 

- installation 

4/9  

δημοσιεύσεις 

για logistics 

topic 1: python, 

άσκηση, 

μελέτη, έκδοση, 

μεταβλητές, 

απάντηση, 

πρόβλημα, 

χρονιά, 

διδακτικό, 

ασκηση 

logistics print - input python 

introduction 

- 

installation 

6/13  

δημοσιεύσεις 

για 

python 

introduction - 

installation 

topic 2: καλός, αρχικό, 

python, 

φοιτητής, κενό, 

αρχή, 

υπολογιστή, 

αγαπητός, idle, 

def 

python 

introduction 

- 

installation 

python 

introduction 

- 

installation 

strings 

print - input 

logistics 

strings 5/14  

δημοσιεύσεις 

για 

python 

introduction - 

installation 

topic 3: python, 

άσκηση, 

invalid, λόγο, 

πρόβλημα, 

γινόμενο, error, 

ανοίζω, 

μεταβλητή, 

περιβάλλον 

strings print - input print - input 1/8  

δημοσιεύσεις 

για print - 

input 

topic 4: λάθος, εντολή, 

απάντηση, 

σωστός, 

άσκηση, def, 

return, 

πρόγραμμα, 

python 

introduction 

- installation 

print - input 

logistics 

lists - tuples 1/17  

δημοσιεύσεις 

για lists - 

tuples 
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πλειάδα, 

αποτέλεσμα 

topic 5: python, εντολή, 

list, https, items, 

εγκατάσταση, 

ασφαλιστικός, 

get, οθόνη, 

λέξη 

python 

introduction 

- 

installation 

dictionaries 

examples 

python 

introduction 

- 

installation 

5/8  

δημοσιεύσεις 

για python 

introduction - 

installation 

topic 6: print, σειρά, 

εντολή, float, 

input, python, 

χαρακτήρα, 

κώδικας, 

γραμμή, end 

examples print - input 

examples 

examples 2/11  

δημοσιεύσεις 

για examples 

topic 7: άσκηση, 

απάντηση, 

ερώτηση, τιμή, 

νέος, λεξικό, 

φορά, επιλογή, 

στοιχείο, print 

logistics examples 

logistics 

logistics 3/14  

δημοσιεύσεις 

για logistics 

Πίνακας 5.5: Θέματα που εξάγει ο GuidedLDA κατά την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας του μαθήματος της Python, 

εκχώρηση τίτλου με τους τρεις τρόπους και αξιολόγησή του. 

 

 

Όπως υποδεικνύει και ο πίνακας 5.5, η χρήση του αλγορίθμου GuidedLDA, δεν επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στα αποτελέσματα, κάτι που πιθανώς οφείλεται στον τρόπο 

λειτουργίας του ίδιου του αλγορίθμου. 

 

Η παραπάνω διαπίστωση ενισχύεται από την παρατήρηση ότι όχι μόνο η εκχώρηση 

τίτλου δεν πραγματοποιείται σωστά, αλλά και ο ίδιος ο αλγόριθμος δεν ομαδοποιεί τις 

δημοσιεύσεις με τον επιθυμητό τρόπο στις επιμέρους κατηγορίες. 

 

Παρόλο, δηλαδή, που ο αλγόριθμος θα ήταν αναμενόμενο να αποδίδει καλύτερα, κάτι 

τέτοιο δεν παρατηρήθηκε. Το γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται στο ότι ο αλγόριθμος 

GuidedLDA αποτελεί επέκταση του κλασικού αλγορίθμου LDA, κάνει τις ίδιες 

υποθέσεις για τον τρόπο παραγωγής των εγγράφων που χρησιμοποιεί για τη 

μοντελοποίηση θεμάτων και με τον ίδιο τρόπο δε φαίνεται να λειτουργεί καλά με μικρά 

κείμενα και την τυχαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα – συντάκτη. 

 

Έτσι, κρίθηκε αναγκαία η αναζήτηση ενός άλλου αλγορίθμου μοντελοποίησης 

θεμάτων, ο οποίος θα μπορούσε δυνητικά να ξεπεράσει τα λάθη των δύο 

προηγούμενων.  
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5.1.4 Εφαρμογή anchored CorEx 
 

Για την εφαρμογή του αλγορίθμου anchored CorEx στο μάθημα της Εισαγωγής στην 

Python, πρώτα δημιουργούνται οι κατηγορίες που δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. 

Όταν έχει «έρθει» και η έκτη και τελευταία εβδομάδα διδασκαλίας του μαθήματος, 

έχουν σχηματιστεί συνολικά 13 κατηγορίες, έναντι των αρχικών 21, οι οποίες είναι: 

 

1. introduction – installation 

2. numbers – variables – scope 

3. strings – regular expressions 

4. print – input 

5. lists – tuples – dictionaries – list comprehension 

6. if – elif – else 

7. for – while 

8. functions 

9. modules 

10. try – except 

11. files 

12. os interaction 

13. url handling 

 

Για την εύρεση των κατηγοριών του συγκεκριμένου μαθήματος, με τα καλύτερα 

αποτελέσματα πραγματοποιήθηκαν πολλές προσπάθειες ανά εβδομάδα. Μάλιστα, αν 

και η κατηγορία print – input δε δημιουργούσε κάποιο πρόβλημα την πρώτη εβδομάδα, 

κατά τη δεύτερη άρχισε να περιπλέκει τα αποτελέσματα, οπότε και επιχειρήθηκε η 

αφαίρεσή της. Ακόμη, τα κεφάλαια του μαθήματος που αποτελούνται από ασκήσεις 

και παραδείγματα, διαπιστώνεται ότι περιπλέκουν τα αποτελέσματα και για αυτό το 

λόγο αφαιρούνται εντελώς. 

 

Αν και ο αλγόριθμος CorEx φαίνεται να είναι αρκετά πιο αποτελεσματικός από τους 

προηγούμενους, το πρόβλημα, εδώ, εμφανίστηκε μετά την πρώτη εβδομάδα 

διδασκαλίας, όπου και άρχισαν να πληθαίνουν οι δημοσιεύσεις που αφορούσαν την 

κοινωνικοποίηση των χρηστών και δεν ήταν σχετικές με την ύλη του μαθήματος ή τους 

κανόνες του. Αυτές οι δημοσιεύσεις παρεμπόδιζαν την αποδοτική λειτουργία του 

αλγορίθμου και, επιπλέον, δεν ήταν δυνατό να αντιστοιχιστούν σε κάποιο θέμα με την 

χρήση της seed_list, η οποία περιλάμβανε τις απομαγνητοφωνήσεις του μαθήματος και 

το υλικό με τους κανόνες συμμετοχής σε αυτό. 

 

Έτσι, η μελέτη συνεχίζεται μόνο με τις δημοσιεύσεις που είναι γνωστό ότι σχετίζονται 

με την ύλη του μαθήματος, τα content-related starting posts.  

 

Όπως, ήδη, αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, το μειονέκτημα αυτού του πολλά 

υποσχόμενου αλγορίθμου είναι ότι δεν αποδίδει σε όλες τις δημοσιεύσεις μοναδικό 

θέμα. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο απόφασης της παραγράφου 4.4. 
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Στους πίνακες 5.6 και 5.7, παρατίθενται τα αποτελέσματα της εφαρμογής του 

αλγορίθμου CorEx και του κριτηρίου απόφασης κατά την πρώτη εβδομάδα 

διδασκαλίας. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους 

όταν έχει διδαχθεί και η ύλη της δεύτερης εβδομάδας, στον πίνακα 5.8. 

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 

 Τίτλος Αποτέλεσμα Κριτήριο Απόφασης 

topic 0: introduction – installation 9/12 6/6 

topic 1: numbers – variables 12/20 3/3 

topic 2: strings 4/13 3/8 

topic 3: print – input 10/18 6/8 

topic 4: lists – tuples – dictionaries  1/7 0/2 

Πίνακας 5.6: Θέματα που εξάγει ο anchored CorEx κατά την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας του μαθήματος της 

Python με την κατηγορία print-input, εφαρμογή κριτηρίου απόφασης και αξιολόγησή του. 

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 (χωρίς print - input) 

 Τίτλος Αποτέλεσμα Κριτήριο Απόφασης 

topic 0: introduction – installation 5/8 2/3 

topic 1: numbers – variables 11/16 4/4 

topic 2: strings 14/23 1/2 

topic 3: lists – tuples – dictionaries  9/24 2/3 

Πίνακας 5.7: Θέματα που εξάγει ο anchored CorEx κατά την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας του μαθήματος της 

Python χωρίς την κατηγορία print-input, εφαρμογή κριτηρίου απόφασης και αξιολόγησή του. 

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 1 και 2 (χωρίς print - input) 

 Τίτλος Αποτέλεσμα Κριτήριο Απόφασης 

topic 0: introduction – installation 14/22 2/3 

topic 1: numbers – variables 40/60 7/7 

topic 2: strings 3/12 1/4 

topic 3: lists – tuples – dictionaries  2/4 1/3 

topic 4: if – elif – else  4/23 2/5 

topic 5: for – while  2/9 1/2 

Πίνακας 5.8: Θέματα που εξάγει ο anchored CorEx κατά την πρώτη και δεύτερη εβδομάδα διδασκαλίας του 

μαθήματος της Python, εφαρμογή κριτηρίου απόφασης και αξιολόγησή του. 

 

 

Από τους πίνακες 5.6 – 5.8, καθίσταται σαφές ότι, αν και ο αλγόριθμος φαίνεται πολλά 

υποσχόμενος, η χρήση του δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, τουλάχιστον 
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όσον αφορά την προσέγγιση της στοίβας των εβδομάδων. Προκύπτει ότι σε μερικές 

κατηγορίες έχει μεγάλη επιτυχία, ενώ σε άλλες όχι και τόσο.  

 

5.1.5 Εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης με επίβλεψη 
 

Στο επόμενο βήμα επιχειρείται η προσέγγιση του προβλήματος με αλγορίθμους 

μηχανικής μάθησης με επίβλεψη. 

 

Στην προσέγγιση αυτή, οδήγησε η διαπίστωση ότι η δυσκολία εκχώρησης μοναδικού 

τίτλου με τις προσπάθειες που προηγήθηκαν, ενδέχεται να οφείλεται στη φύση του 

μαθήματος. Τέτοια μαθήματα είναι μαθήματα, στα οποία η γνώση χτίζεται σταδιακά 

και οι ενότητες που τα απαρτίζουν είναι εξ ορισμού αλληλένδετες μεταξύ τους, με κάθε 

νέα ενότητα να δομείται επάνω στην προηγούμενη. 

 

Οι δεκατρείς, συνολικά, κατηγορίες που προέκυψαν από την προσέγγιση με τον CorEx, 

έπρεπε να ενωθούν σε πέντε, όσες είναι και οι κατηγορίες της πρώτης εβδομάδας, για 

να μπορέσει να επιτευχθεί η «αυξητική» προπόνηση των νέων αλγορίθμων, όπως 

αναλύθηκε στην παράγραφο 4.5. Οι νέες κατηγορίες παρουσιάζονται στον πίνακα 5.9. 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ PYTHON 

0  1  2  3  4  

introduction variables – 

expressions 

strings functions lists – tuples – 

dictionaries 

installation if – elif – else files print – input list comprehension 
 

scope regular 

expressions 

modules for – while 

 
try – except 

 
os (os 

handling) 

 

   
urllib (url 

handling) 

 

Πίνακας 5.9: Κατηγορίες ταξινόμησης για το μάθημα της Python. 

 

Οι κατηγορίες αυτές, αποτελούν στη συνέχεια τα πέντε νέα θέματα, τα οποία 

«αναζητά» ο αλγόριθμος anchored CorEx στα δεδομένα του καθενός χρονικού επιπέδου 

μελέτης, όπου με την έννοια χρονικό επίπεδο μελέτης εννοούνται οι εβδομάδες που 

μελετώνται κάθε φορά. Έτσι, για τις δημοσιεύσεις προκύπτουν κάποιες πιθανότητες 
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από τον CorEx και παράλληλα προκύπτουν και κάποια σκορ σημασιολογικής 

ομοιότητας με τα θέματα, όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη προσέγγιση. Οι 

πιθανότητες και τα σκορ αποτελούν επιπλέον χαρακτηριστικά ή features για τις 

δημοσιεύσεις κατά τη διαδικασία ταξινόμησης.  

 

Όπως αναλύθηκε στην παράγραφο 4.5, στα δεδομένα κειμένου εφαρμόζεται ο 

TfidfVectorizer, τροφοδοτείται με αυτά ένας αλγόριθμος μηχανικής μάθησης με 

επίβλεψη και προκύπτει ένα μοντέλο αναφοράς (baseline model). Ένα δεύτερο μοντέλο 

κατασκευάζεται όταν χρησιμοποιηθούν επιπλέον οι πιθανότητες από την 

μοντελοποίηση θεμάτων με τον αλγόριθμο CorEx και ένα τρίτο, όταν προστεθούν και 

οι σημασιολογικές ομοιότητες.  

 

Τέλος, κατά την εφαρμογή των αλγορίθμων μάθησης με επίβλεψη, παρατηρήθηκε ότι 

καθώς τα δεδομένα παρουσιάζουν μια μεγάλη ανομοιομορφία όσον αφορά τα 

παραδείγματα των κατηγοριών ανά εβδομάδα (imbalanced dataset), δημιουργούνται 

προβλήματα στην ακρίβεια των αλγορίθμων. Για το λόγο αυτό, μετά από δοκιμές, η 

παράμετρος class_balance, και των τεσσάρων αλγορίθμων, παίρνει την τιμή “balanced”, 

για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Η βελτίωση αυτή των αποτελεσμάτων, οφείλεται 

στο ότι η παράμετρος class_balance αποδίδει βάρη στις κλάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες 

του προβλήματος. Στο παρόν πρόβλημα, επιλέγεται οι κλάσεις να έχουν βάρος 

αντιστρόφως ανάλογο του αριθμού των δημοσιεύσεων που τις αντιπροσωπεύουν στα 

δεδομένα, για καλύτερη ταξινόμηση, κυρίως στις κλάσεις που υποεκπροσωπούνται.  

 

Η εξέλιξη της μετρικής της ακρίβειας των τεσσάρων αλγορίθμων που 

χρησιμοποιήθηκαν όσον αφορά τη συνάρτηση του μεγέθους του train set και του 

μεγέθους του test set,  για τα επιπλέον χαρακτηριστικά, παρουσιάζεται στο σχήμα 5.10, 

ενώ στο παράρτημα Γ παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα. 
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Σχήμα 5.1: Συμπεριφορά της ακρίβειας των αλγορίθμων όσο αυξάνεται το training set και μειώνεται το test set, 

όταν τα δεδομένα είναι τα δεδομένα κειμένου, τα δεδομένα κειμένου και οι πιθανότητες CorEx και όταν τα 

δεδομένα είναι τα δεδομένα κειμένου, οι πιθανότητες CorEx και τα σκορ της σημασιολογικής ομοιότητας. 

 

 

Παρατηρείται ότι η ακρίβεια των αλγορίθμων δεν ξεπερνά το 0.57, για την περίπτωση 

όπου τα δεδομένα απαρτίζονται από τα δεδομένα κειμένου , τις πιθανότητες που 

αποδίδει ο αλγόριθμος CorEx στις δημοσιεύσεις και τα σκορ της σημασιολογικής 

ομοιότητας των λέξεων της κάθε δημοσίευσης με τα θέματα. 

 

Επιπλέον, από το σχήμα 5.1, παρατηρείται ότι καλύτερο αποτέλεσμα δίνουν οι 

αλγόριθμοι Logistic Regression και Linear SVC, με τον δεύτερο να υπερισχύει ελαφρά. 

Έτσι, στο σχήμα 5.2, απεικονίζεται η ακρίβεια αυτού του αλγορίθμου για τις τρεις 

περιπτώσεις των δεδομένων που χρησιμοποιούνται, συναρτήσει του αυξανόμενου 

μεγέθους του training set. 
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Σχήμα 5.2: Ακρίβεια LSVC όταν δέχεται ως δεδομένα τα δεδομένα κειμένου, τα δεδομένα κειμένου και τις πιθανότητες CorEx και 

τα δεδομένα κειμένου, τις πιθανότητες CorEx και τα σκορ της σημασιολογικής ομοιότητας.  

 

 

Από το σχήμα 5.2, παρατηρείται ότι αρχικά η προπόνηση του αλγορίθμου αποκλειστικά 

με τα δεδομένα του TfidfVectorizer είχε καλύτερα αποτελέσματα από τα αποτελέσματα 

με τα «ενισχυμένα» δεδομένα εισόδου. Στη συνέχεια, όμως, τα μοντέλα που 

κατασκευάζονται με τα επιπλέον features φάνηκε να έχουν καλύτερη ακρίβεια.  

 

Ακόμη, η ακρίβεια του αλγορίθμου δεν ξεπερνά το 0.57, ακόμα και όταν εισάγονται ως 

training set, 411 δημοσιεύσεις. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ίσως 

χρειάζονται περισσότερα δεδομένα, όσον αφορά το συγκεκριμένο μάθημα 

προγραμματισμού, για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια του αλγορίθμου. Από την 

άλλη πλευρά, ίσως αν εκχωρούνταν οι ετικέτες στις δημοσιεύσεις και από άλλους 

κριτές, να προέκυπταν διαφορετικά αποτελέσματα.  
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5.2 Εφαρμογή στο μάθημα της Παγκόσμιας Ιστορίας 2 

 
Στην προηγούμενη ενότητα διατυπώθηκε η διαπίστωση ότι ενδέχεται η φύση του 

μαθήματος της Εισαγωγής στην Python να εμποδίζει τη βέλτιστη απόδοση των 

αλγορίθμων που χρησιμοποιήθηκαν. Για το λόγο αυτό, επιχειρήθηκε η εφαρμογή του 

αλγορίθμου CorEx, ο οποίος έχει τα καλύτερα αποτελέσματα για τη μοντελοποίηση 

θεμάτων στο μάθημα της Python, σε ένα μάθημα εξ ορισμού διαφορετικό. 

 

Το μάθημα της Παγκόσμιας Ιστορίας 2 είναι ένα μάθημα που ανήκει στις θεωρητικές 

επιστήμες και οι ενότητες του είναι ως επί το πλείστον ανεξάρτητες μεταξύ τους, 

αποτελώντας, δηλαδή, συμπαγείς κατηγορίες. Με άλλα λόγια για να παρακολουθήσει 

ο εκπαιδευόμενος μία ενότητα, δεν είναι απαραίτητο να έχει παρακολουθήσει εκείνες 

που προηγήθηκαν.  

 

5.2.1 Διάρθρωση της ύλης του μαθήματος  
 

Το μάθημα της Παγκόσμιας Ιστορίας 2, χωρίζεται σε εννέα εβδομάδες διδασκαλίας και 

περιλαμβάνει ως υλικό μελέτης, αποκλειστικά βιντεοσκοπημένες διαλέξεις Και αυτό 

το μάθημα, με τη σειρά του, περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης μετά το πέρας κάθε 

διάλεξης, αλλά οι εργασίες προς αξιολόγηση είναι περισσότερες και συγκεκριμένα, μία 

ανά εβδομάδα διδασκαλίας. 

 

Το μάθημα της Ιστορίας, λοιπόν, αφορά τη μελέτη των ζωσών θρησκειών και την 

εξέλιξή τους στον χρόνο, χωρίζεται σε εννέα εβδομάδες διδασκαλίας, όπου η δομή τους 

φαίνεται στο Παράρτημα Β. 

 

5.2.2 Εφαρμογή anchored CorEx  
 

Για τη μοντελοποίηση θεμάτων με τον αλγόριθμο anchored CorEx, ακολουθείται και 

πάλι μια διαδικασία ενοποίησης των κατηγοριών – ενοτήτων του μαθήματος. Σε αυτή 

την περίπτωση παρατηρείται ότι σχεδόν με κάθε νέα εβδομάδα διδασκαλίας 

προστίθεται εξολοκλήρου νέο υλικό, οπότε με το πέρας των εννέα εβδομάδων 

διδασκαλίας έχουν προκύψει συνολικά 12 κατηγορίες, οι οποίες είναι οι εξής: 

 

1. Ινδουισμός 

2. Βουδισμός 

3. Ταοϊσμός – Ζεν – Κομφουκιανισμός  

4. Ζωροαστρισμός – Μιθραϊσμός – Μανιχαϊσμός  

5. Εβραϊσμός 

6. Χριστιανισμός 

7. Βυζάντιο 

8. Ρώσοι 

9. Σχίσμα – Επέκταση Καθολικής Εκκλησίας 
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10. Αμερική – Αυστραλία 

11. Μεταρρύθμιση – Προτεσταντισμός – Αγγλία  

12. Ισλάμ 

 

Για την ανάλυση του νέου μαθήματος, η οποία πραγματοποιείται, ξανά, σε 

εβδομαδιαίο επίπεδο, χρησιμοποιούνται τα starting posts που σχετίζονται με το 

μάθημα, τα οποία υφίστανται τη διαδικασία προεπεξεργασίας που αναλύεται στην 

παράγραφο 4.1. Οι απομαγνητοφωνήσεις των διαλέξεων, που απαρτίζουν τις 

παραπάνω κατηγορίες, αφού υποστούν την ίδια προεπεξεργασία, διαμορφώνουν τη 

seed_list, που με τη σειρά της τροφοδοτείται στον αλγόριθμο και τον καθοδηγεί να 

εντοπίσει τα αντίστοιχα θέματα.  

 

Στην περίπτωση αυτού του μαθήματος κρίθηκε απαραίτητη η αφαίρεση κοινών λέξεων 

μεταξύ των υπο-λιστών της seed_list, κάτι το οποίο δημιουργούσε χειρότερα 

αποτελέσματα κατά το μάθημα της Εισαγωγής στην Python. Μάλιστα, όσο 

περισσότερες κοινές λέξεις αφαιρούνταν, τόσο καλύτερα αποτελέσματα 

παρουσιάζονταν στις μεγαλύτερες κατηγορίες, ενώ τα αποτελέσματα στις υπόλοιπες 

κατηγορίες χειροτέρευαν. Μία μέση λύση, όσον αφορά την αφαίρεση των κοινών 

λέξεων, εφαρμόστηκε τελικά. 

 

Ο αλγόριθμος anchored CorEx παρουσιάζει μεγαλύτερη επιτυχία στο μάθημα της 

Ιστορίας, και μάλιστα παρατηρείται ότι σε αντίθεση με το μάθημα της Python κάθε 

δημοσίευση θα ανήκει σε ένα ή περισσότερα θέματα με πιθανότητα 0.99999 ή δε θα 

ανήκει σε κανένα θέμα (πιθανότητα 0.00001). Ενδιάμεσες τιμές για τις πιθανότητες σε 

αυτό το μάθημα, δεν παρατηρούνται. Όμως, το γεγονός ότι δεν αποδίδει πάντα 

μοναδικό θέμα σε κάθε δημοσίευση, αποτελεί, και σε αυτή την περίπτωση, σημαντικό 

εμπόδιο.  

 

Για την αξιολόγηση της απόδοσης του αλγορίθμου CorEx, είναι διαθέσιμοι οι 

πραγματικοί τίτλοι των δημοσιεύσεων. Αυτοί οι τίτλοι έχουν αποδοθεί στις 

δημοσιεύσεις μετά από ανάγνωση από ανθρώπινο κριτή. Επειδή, στο μάθημα αυτό, οι 

δημοσιεύσεις δεν είναι δυνατό να έχουν πολλούς τίτλους, δηλαδή, να ανήκουν σε 

παραπάνω από μια κατηγορία, αυτή η χρήση των πραγματικών τίτλων, καθιστά τη 

διαδικασία της αξιολόγησης σημαντικά λιγότερο χρονοβόρα, από τη διαδικασία 

αξιολόγησης του ίδιου αλγορίθμου στο μάθημα της Python, όπου οι δημοσιεύσεις είναι 

δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν, ακόμα και από ανθρώπινο κριτή. 

 

Στο μάθημα της Ιστορίας, παρατηρείται ένας μικρός αριθμός από δημοσιεύσεις, οι 

οποίες δεν είναι δυνατό να ταξινομηθούν, κατά την απόδοση των τίτλων, σε κάποια 

από τις κατηγορίες του μαθήματος. Αυτό συμβαίνει είτε, επειδή, οι δημοσιεύσεις 

περιέχουν υλικό ή αφορούν συζητήσεις έξω από τα αυστηρά όρια του μαθήματος, είτε 

επειδή οι δημοσιεύσεις αυτές αφορούν τα logistics του μαθήματος, και έχουν «ξεφύγει» 

από το προηγούμενο επίπεδο ταξινόμησης. Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, 

λοιπόν, ως τίτλος των δημοσιεύσεων αυτών εκχωρείται η τιμή -1.  
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Με αυτόν τον τρόπο, για κάθε δημοσίευση αποδίδεται αυτόματα ένα πεδίο με τις τιμές 

correct, incorrect και maybe. Η πρώτη τιμή δηλώνει αν η δημοσίευση έχει 

κατηγοριοποιηθεί σωστά, δηλαδή, εάν ταυτίζεται το αποτέλεσμα του αλγορίθμου με 

τον πραγματικό της τίτλο, ή στην περίπτωση που ο αλγόριθμος δίνει λίστα πιθανών 

θεμάτων για τη δημοσίευση, εάν υπάρχει ο πραγματικός τίτλος της δημοσίευσης στη 

λίστα αυτή. Η δεύτερη τιμή δηλώνει το λάθος στην κατηγοριοποίηση από τον 

αλγόριθμο και η τρίτη αφορά τις δημοσιεύσεις που ταυτοποιούνται ως ίσως – έχουν 

πραγματικό τίτλο -1 – και προσμετρώνται τελικά στις σωστές κατηγοριοποιήσεις. 

 

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, αξιολογούνται τρία 

πράγματα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του αλγορίθμου anchored CorEx, όσον αφορά 

τις δημοσιεύσεις τις οποίες κατατάσσει με πιθανότητα 0.99999 σε ένα ή και περισσότερα 

θέματα, τα αποτελέσματα του αλγορίθμου στο σύνολο των δημοσιεύσεων και τα 

αποτελέσματα του κριτηρίου απόφασης με βάση τη σημασιολογική ομοιότητα των 

λέξεων κάθε θέματος με τις λέξεις κάθε δημοσίευσης.  
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Σχήμα 5.3: Παράδειγμα των πινάκων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στο μάθημα 

της Ιστορίας, μέχρι και την εβδομάδα 2. Η δεύτερη σειρά πινάκων χρησιμοποιείται για να ληφθούν υπόψη και οι 

δημοσιεύσεις που χαρακτηρίζονται ως «ίσως». 

 

 

 



64 

 

Στον πίνακα 5.10, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσέγγισης του μαθήματος 

αυτού, κατά την πρώτη και δεύτερη εβδομάδα διδασκαλίας του. Στην πρώτη στήλη 

παρατίθενται οι δημοσιεύσεις τις οποίες θεωρεί με βεβαιότητα ότι ανήκουν στο 

εκάστοτε θέμα. Στη δεύτερη στήλη παρατίθεται το σύνολο των δημοσιεύσεων, ενώ 

στην τρίτη στήλη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του κριτηρίου απόφασης. 

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 1 ΚΑΙ 2  
CorEx - 

πιθανότητα 1.0 

CorEx Κριτήριο 

Απόφασης 

Topic 0 - Ινδουισμός 14/15 54/55 20/44 

Topic 1 - Βουδισμός 4/6 20/22 5/12 

Topic 2 – Ταοϊσμός, Ζεν, 

Κομφουκιανισμός 

5/9 16/20 15/19 

Πίνακας 5.10: Αποτελέσματα anchored CorEx και κριτηρίου απόφασης κατά την πρώτη και δεύτερη εβδομάδα 

διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας. 

 

 

Από τον πίνακα 5.10 γίνεται φανερό ότι το κριτήριο εκχώρησης τίτλου - θέματος με 

βάση το σκορ της σημασιολογικής ομοιότητας στις δημοσιεύσεις που έχουν ίση 

πιθανότητα να ανήκουν σε περισσότερα του ενός θέματα, το οποίο εφαρμόστηκε με 

αμφίβολα αποτελέσματα για το μάθημα της Python, δεν αποδίδει ούτε και στην 

περίπτωση του μαθήματος της Ιστορίας.  

 

Επιπλέον, κατά τη μελέτη αυτού του μαθήματος, παρατηρήθηκε ότι οι συζητήσεις στο 

φόρουμ του επικεντρώνονται, κάθε εβδομάδα, γύρω από την ύλη της συγκεκριμένης 

εβδομάδας και της εβδομάδας που έχει προηγηθεί χρονολογικά. Δεν παρατηρούνται, 

δηλαδή, περιπτώσεις συζητήσεων για την ύλη των πρώτων εβδομάδων σε αρκετά 

μεταγενέστερες εβδομάδες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μέχρι και 

την ένατη εβδομάδα διδασκαλίας προστίθεται νέα ύλη και όχι συμπληρωματικό υλικό, 

θέτει ένα ακόμη εμπόδιο στην εύρεση του μοναδικού θέματος για κάθε δημοσίευση, 

καθώς πλέον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές μηχανικής μάθησης με 

επίβλεψη και «αυξητική» προπόνηση αλγορίθμων.  

 

5.2.3 Εκχώρηση μοναδικού τίτλου στις δημοσιεύσεις 
 

Συνεπώς, για την εκχώρηση τίτλου πρέπει να βρεθεί ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος. 

Προς τον σκοπό αυτό, έχοντας τις λίστες με τις λέξεις που προκύπτουν από τις 

απομαγνητοφωνήσεις των διαλέξεων και μετά από προσεκτική μελέτη του ίδιου του 

μαθήματος, κατασκευάζονται μικρές και συνοπτικές λίστες, με τις χαρακτηριστικές 

λέξεις για κάθε θέμα. Δεν υπάρχουν κοινές λέξεις μεταξύ των νέων λιστών και οι 

λέξεις βρίσκονται στη μορφή που παίρνουν μετά από την προεπεξεργασία τους. Στον 

πίνακα 5.11 παρατίθενται οι νέες λίστες. 
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 Τίτλος Λέξεις 

1 Ινδουισμός κάστα, ινδουισμός, ινδουισμό, ινδουιστής, ινδουιστικός, 

ντάλιτ, γκουρού, άριος, ούπα, ινδουιστικό, τσιγγάνος, αρίο, 

ινδοευρωπαίους, βέδες, βραχμάνες, ουπανισάδες, άτμα, 

άτμαν, βράχμα, ντάσα, παρία, παρίες, baba, γιόγκα, 

διαστρωμάτωση, μετεμψύχωση,  πνοή, 

σκουπίδια, σύμπαν, ακενατόν 

2 Βουδισμός βουδισμό, βουδιστής, βουδισμός, βούδας, νιρβάνα, 

σιντάρτα, γκαουτάμα, χιναγιάνα, μαχιγιάνα, μαχαβίρα, 

ζαϊνισμός,  ασκητισμός 

3 Ταοϊσμός –Ζεν – 

Κομφουκιανισμός 

ζεν, κομφούκιος, τσιν, ταοϊσμό, κινεζικός, κινγκ, κινέζα, 

χαν, κομφουκιανικός, λάο, τσε, κομφουκιανισμός, 

ταό, κενό, σινικό, εντιμότητα, διαφθορά, ηθικός 

4 Ζωροαστρισμός – 

Μιθραϊσμός – 

Μανιχαϊσμός 

ζωροαστρισμό, μάγοι, περσικός, ζωροάστρες, μίθρα, 

ζωροαστρικό, μάγος, μανιχαϊστικός, μανιχαϊσμός, 

περσικό, περσικούς, πυρολάτρες, ζαρατούστρες, 

ζωροαστρική, μανιχαϊσμό, μιθραϊσμός, μιθραϊστής, 

αχούρα, μάζντα, ζωροάστρης, ζαρατούστρα, αβέστα, 

γκάθα, αριμάν, μάνη, καλό, κακό 

5 Εβραϊσμός εβραϊκός, εβραίος, ασκεναζίμ,  εβραϊσμός, τορά, σολομών, 

σεφαραδίτες, σολομώντος, σιωνισμός, εβραϊσμό, 

συναγωγή, ρωμανιώτες, εβραίο, εβραϊκό, πογκρόμ, 

σεφαραδίτικη, εβραίους, ιουδαϊσμός, εβραϊκούς, γκέτο, 

μωυσής, σινά, ταλμούδ, λεβί, ραβίνος, αβραάμ, γίντις, 

μισνά, ολοκαύτωμα, εκδίωξη, αντισημιτισμός, φαρισαίοι 

6 Χριστιανισμός χριστιανισμός, χριστιανός, χριστιανισμό, μεσσίας, 

χριστιανικός, χριστιανού, ιησούς, χριστιανοσύνη, κόπτης, 

αιθίοπες, απόστολοι, θαύμα, ψευτομεσία, ψευτομεσσία, 

μονοφυσιτικό, αιθιοπίο, κοπτικός, μονοφυσίτης, 

χριστιανικούς, χριστός, ιησού, αρείου, νεστορίου, σωτήρ, 

αρμενίας, αρμενία, αρμένικη, αίρεση, αιρετικός 

7 Βυζάντιο βυζάντιο, βυζαντινός, βυζάντιος, εικονομαχία, 

βογομίλους, βυζαντίου, θεοδόσιος, ανεικονικός, 

εικονογράφηση, βόσπορο, βογόμιλους, εικονολάτρες, 

εικονομάχοι, σλαβικά, σλαβόφωνος, σλαβικούς, 

παυλικιανοί, κωνσταντινούπολη, μεθόδιος, κύριλλος, 

ιππόδρομος, λιμάνι, σοφία 

8 Ρώσοι ρωσικός, ρως, βασίλειος, τσάροι, πατσενέγκους, 

βαράγγιους, μογγόλος, μογγόλο, τάρταροι, κρεμλίνου, 

οκτωβριανός, τούντρας, μογγόλου, υπερσιβηρικό, ρωσικό, 

βερίγγειος, μόσχα, ρωσιών, ρούρικ, βουλγαροκτόνος, 

βλαντιμίρ, τζέγκις, ιβάν, ουράλια, ρομανόφ, κοζάκοι, 

στέπα 
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9 Σχίσμα – 

Επέκταση 

Καθολικής 

Εκκλησίας 

πάπας, πατριαρχείο, σταυροφορία, σχίσμα, καθολικός, 

ιππότα, τάγμα, τεύτονες, ορθοδοξία, ρωμαϊκός, 

σταυροφόρο, καθολικισμός, πατρίκιος, καρλομάγνος, 

καθολικισμό, ουλφίλα, φράγκοι, αντιοχείας, σύνοδο, 

πατριάρχης, παπικά, τευτονικό, ορθόδοξη, ορθόδοξος, 

αλέξιος, ιπποτή, φερράρας, ξίφου, βοργία, αβινιόν, 

ανακατάληψη, ιβηρική, φερδινάνδος, ισαβέλλα, ιερά, 

εξέταση, έδρα 

10 Αμερική – 

Αυστραλία 

αμερική, αμερικός, αμερικανικός, φυλή, μεξικό, ναυτικός, 

προκολομβιανός, ίνκας, άνδεα, εξερευνητής, αποικία, 

αυστραλίας, καναδά, αζτέκους, ανθρωποθυσία, άποικοι, 

βραζιλίας, αυστραλία, κραχ, πορτογάλοι, πόλο, αμερικής, 

κορτές, ινδιάνου, αβορίγινες, περού, χιλή, 

προκολομβιανούς, μεξικανούς, κολόμβο, κονκισταδόρα, 

αλβάρες, τορντεσίγιας, μεξικού, ανθρωποφαγία, 

ανθρωποφαγικός, ουντέλ, φράνκλιν, ομοσπονδιακός, 

τζέφερσον, μάγιας, γιουκατάν, βεσπούκι, πιζάρο, 

λαφαγιέτ, κουκ, ζηλανδία, μαορί, χρυσός, χρυσάφι, 

ναυτικός, γη, επίπεδη, σφαιρική, ιθαγενείς 

11 Μεταρρύθμιση – 

Προτεσταντισμός 

– Αγγλία 

προτεσταντισμός, χους, αγγλία, προτεσταντισμό, 

μεταρρύθμιση, προτεσταντικός, αγγλικός, προτεστάντες, 

μπόλεϊν, αντιμεταρρύθμιση, ολλανδικός, ουίκλιφ, 

αγγλικανικός, καλβινιστικός, σβίγγλιος, προτεστάντε, 

άγγλοι, αγγλοσαξονικό, ουάικλιφ, σαβοναρόλα, καλβίνος, 

αγγλίας, κουακέροι, καλβινιστικό, λουθηρανικό, 

λουθηρανικός, κοινοπολιτεία, αγγλοσαξονικός, 

καλβινισμό, συγχωροχάρτια, λουθήρου, λούθηρο, 

σαξονίας, ελισσάβετ, ουγενότους, προτεστάντης, 

ουρσουλίνες, κωστάντζας, χουσιτικής, βιτεμβέργης, 

τζιρόλαμο, αγγλικά, άγγλων, καλβινιστική, κοινοβιακό, 

αναβαπτιστικός, σκωτσέζους, κουακέρους, 

πρεσβυτεριανός, ευαγγελιστής, αγγλοσάξονες, βρετανίας, 

βρετανικός, ιερώνυμος, μαρτίνος, ερρίκος, ουνία, άμις, 

μορμόνοι, μεθοδιστές, τριακονταετής, χρηματιστήριο, 

περίφραξη, αγορά, καπιταλισμός, ακτιβιστής, 

εκατονταετής 

12 Ισλάμ αραβικός, ισλάμ, προφήτης, μουσουλμάνοι, τζαμί, κοράνι, 

μουσουλμάνους, οθωμανικός, σούφι, σουλτάνο, 

ραμαζανίου, σουνίτες, αραβικό, τουρκικά, ομεϋάδες, 

ισλαμικό, εγείρα, προϊσλαμικός, μουσουλμάνων, 

μουεζίνης, χατζ, μουσουλμάνος, σουνιτισμό, χουσεϊν, 

ιμάμης, τουρκικό, σελτζούκοι, ισλαμικός, αμπασίδες, 

σουνίτης, εξισλαμισμός, σαλάχ, κούρδο, σουνιτικός, 

τουρκικός, οθωμανό, μαμελούκους, κουρδικός, 
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μουσουλμανικό, σελτζούκος, σελτζούκους, τιμούρ, σιίτες, 

σιιτισμός, χαλίφης, μωάμεθ, αλί, αλλάχ, μέκκα, μεδίνα, 

κάαμπα, σαρία, χαντίθ 

Πίνακας  5.11: Νέες λίστες με λέξεις από το μάθημα της Ιστορίας για την εκχώρηση μοναδικού θέματος. 

 

 

Με βάση τις παραπάνω λίστες, έγινε μια νέα προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός 

αποτελεσματικού κριτηρίου απόφασης, που θα αποδίδει μοναδικό τίτλο σε κάθε 

δημοσίευση.  

 

Αρχικά, επιχειρήθηκε η σύγκριση με τη σημασιολογική ομοιότητα. Έγινε, δηλαδή, μια 

προσπάθεια σύγκρισης των δημοσιεύσεων, για τις οποίες ο αλγόριθμος anchored CorEx 

δίνει ισοπίθανα θέματα, με τις νέες, συνοπτικές λίστες λέξεων, με βάση το σκορ της 

σημασιολογικής ομοιότητας. Στην πραγματικότητα, γίνεται μια τροποποίηση του 

πρώτου κριτηρίου, ώστε αυτή τη φορά η απόφαση να λαμβάνεται με βάση το σκορ των 

δημοσιεύσεων συναρτήσει των νέων λέξεων. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, τα 

αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

τελικώς, το semantic similarity ως μετρική δεν αποδίδει, τουλάχιστον στο μάθημα αυτό, 

όπως θα ήταν αναμενόμενο. 

 

Στη συνέχεια, γίνεται μια μέτρηση των κοινών λέξεων της κάθε δημοσίευσης με κάθε 

μία από τις νέες λίστες. Η απόφαση σε αυτή την περίπτωση, λαμβάνεται από το 

μεγαλύτερο σκορ κοινών λέξεων. 

 

Επειδή, εμφανίζονται κάποια προβλήματα που αποδίδονται κυρίως στο ότι ο 

Lemmatizer της spaCy – της βιβλιοθήκης για επεξεργασία φυσικής γλώσσας που 

χρησιμοποιείται σε αυτή την εργασία – λειτουργεί, τουλάχιστον στην ελληνική 

γλώσσα, με την χρήση κανόνων (rule based approach) και όχι πίνακα αναφοράς (lookup 

table), κάτι που έχει ως αποτέλεσμα, λέξεις που αναμένεται να έχουν την ίδια μορφή 

μετά την προεπεξεργασία των δεδομένων, να έχουν τελικά μικρές διαφορές, ως προς 

την πτώση ή το γένος, για παράδειγμα. Έτσι, οι παραπάνω λίστες ενισχύονται με 

πιθανές διαφορετικές μορφές των λέξεων.  

 

Στον πίνακα 5.12, απεικονίζονται τα αποτελέσματα όλων των προσεγγίσεων στο 

σύνολο των συζητήσεων, κατά τις δέκα εβδομάδες μελέτης του μαθήματος της 

Ιστορίας. 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 CorEx - πιθανότητα 1.0 CorEx Κριτήριο 

Απόφασης 1 -  

σημασιολογική 

ομοιότητα 

Κριτήριο 

Απόφασης 2 -  

νέα λίστα 

topic 0: 25/33 98/107 14/68 28/63 

topic 1: 13/15 59/63 25/33 12/22 

topic 2: 14/19 68/73 6/34 20/33 

topic 3: 9/16 58/65 5/25 12/27 

topic 4: 22/37 97/113 10/73 31/72 

topic 5: 17/22 76/83 30/50 18/42 

topic 6: 11/14 57/60 6/20 9/20 

topic 7: 9/10 60/61 6/22 9/20 

topic 8: 20/27 80/87 14/48 28/47 

topic 9: 19/26 88/95 26/59 33/56 

topic 10: 35/45 121/131 15/80 59/92 

topic 11: 11/18 64/71 5/34 55/65 

Πίνακας  5.12: Αποτελέσματα anchored CorEx και των δύο κριτηρίων απόφασης στο σύνολο του μαθήματος της 

Ιστορίας (οι έντονες τιμές δείχνουν βελτίωση από την προηγούμενη στήλη). 

 

 

Από τον πίνακα 5.12, μελετώντας τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, 

καθίσταται σαφές ότι η επιλογή του μοναδικού θέματος βελτιώνεται αισθητά. Τα 

θέματα, στα οποία το κριτήριο δεν έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα περιορίζονται 

πλέον σε έξι. Αυτά τα έξι θέματα, περιλαμβάνουν τα δύο πολυπληθέστερα, δηλαδή τις 

κατηγορίες που έχουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις και τα τρία θέματα με τις 

λιγότερες δημοσιεύσεις. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ίσως θα 

μπορούσε να δοθεί κάποιο βάρος σε αυτές τις κατηγορίες, σε μια διαδικασία αντίστοιχη 

της τροποποίησης της παραμέτρου class_weight, των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης 

με επίβλεψη. 
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Κεφάλαιο 6 

 

Συμπεράσματα 
 

 

Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσει τα θέματα των συζητήσεων που 

στα φόρουμ των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων, σε εβδομαδιαίο 

επίπεδο. Στην μελέτη αυτή οδήγησε η διαπίστωση της δυσκολίας που παρουσιάζει μια 

απλή περιήγηση στα φόρουμ των MOOCs, όσον αφορά την εύρεση της πληροφορίας 

προς αναζήτηση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα φόρουμ αυτά αποτελούν 

σημαντικές πηγές χρήσιμης πληροφορίας. Η πληροφορία αυτή, που αφορά τον τρόπο 

που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι το μάθημα, τις απορίες που έχουν και τα σημεία 

του μαθήματος, στα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολία, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από 

το διδάσκοντα και το διδακτικό προσωπικό, με σκοπό τη διαμόρφωση μίας καλύτερης 

εμπειρίας μαθήματος. 

 

Από τη μελέτη αυτή, και συγκεκριμένα τις τεχνικές μοντελοποίησης θεμάτων, 

προέκυψε ότι, εν γένει, οι συζητήσεις στα φόρουμ συζητήσεων των MOOCs, αφορούν 

σε μεγάλο βαθμό την ύλη του μαθήματος και ζητήματα με τον τρόπο διεξαγωγής του. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία αυτή, με τον αλγόριθμο LDA, πραγματοποιήθηκε η 

μοντελοποίηση θεμάτων στο σύνολο των δημοσιεύσεων του μαθήματος, κατά τη 

διάρκεια διδασκαλίας του και παρατηρήθηκε ότι ο αλγόριθμος «πιάνει» σε μεγάλο 

βαθμό θέματα που σχετίζονται με την ύλη και το περιεχόμενο του MOOC. Παρόλα 

αυτά, τα θέματα ήταν πολλά και όχι διακριτά μεταξύ τους. Έτσι, κρίθηκε χρήσιμη για 

τη μελέτη, η εβδομαδιαία προσέγγιση του προβλήματος.  

 

Από την εβδομαδιαία ανάλυση, προέκυψε έντονη η δυσκολία εκχώρησης τίτλου στα 

θέματα που εξάγει ο αλγόριθμος. Συνεπώς, καθώς ήταν εμφανές ότι τα θέματα 

σχετίζονται με το περιεχόμενο του μαθήματος, επιχειρήθηκε η σύνδεσή τους με τους 

τίτλους των ενοτήτων κάθε εβδομάδας διδασκαλίας. 

 

Αρχικά, επιχειρήθηκε στα θέματα του αλγορίθμου LDA, να αντιστοιχηθούν τίτλοι που 

προκύπτουν από τα κεφάλαια του μαθήματος. Αυτή η προσέγγιση, όμως, έδειξε ότι ο 

αλγόριθμος δεν ομαδοποιεί με τον επιθυμητό τρόπο τις δημοσιεύσεις και στα θέματα 

που εξάγει δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν με ακρίβεια οι τίτλοι – κεφάλαια του 

μαθήματος.  

 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε για την αντιστοίχιση των τίτλων στα θέματα, ο 

αλγόριθμος GuidedLDA, ο οποίος προκαταλαμβάνεται να βρει συγκεκριμένα θέματα, 

με βάση τις απομαγνητοφωνήσεις των βιντεοσκοπημένων διαλέξεων. Και σε αυτή την 

περίπτωση, όμως, τα αποτελέσματα δεν παρουσίασαν κάποια βελτίωση.  
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Το συμπέρασμα, λοιπόν, ήταν ότι η αντιστοίχιση της ύλης του μαθήματος στα θέματα, 

δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, όσον αφορά τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Σε επόμενο βήμα, επιχειρήθηκε η αντιστοίχιση των θεμάτων των συζητήσεων στα 

κεφάλαια της ύλης, με τον αλγόριθμο anchored CorEx. Αυτή η προσέγγιση, είχε 

αισθητά καλύτερα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι ο αλγόριθμος δεν 

αποδίδει σε όλες τις περιπτώσεις μοναδικό θέμα στις δημοσιεύσεις, αποτέλεσε εμπόδιο 

για την επίτευξη του στόχου. Προς τον σκοπό αυτό, κρίθηκε αναγκαία η εύρεση ενός 

κριτηρίου, το οποίο θα κατέτασσε τις αμφιλεγόμενες δημοσιεύσεις στο σωστό θέμα. Η 

κατασκευή ενός τέτοιου κριτηρίου με βάση τη σημασιολογική ομοιότητα των 

δημοσιεύσεων με τις λέξεις των θεμάτων, δεν ήταν, όμως, αποτελεσματική.  

 

Το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης θεμάτων και του κριτηρίου 

απόφασης δεν ήταν ικανοποιητικά, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι πιθανώς για αυτό να 

οφείλεται η φύση του μαθήματος. Σε ένα μάθημα προγραμματισμού, όπως η Εισαγωγή 

στην Python, τα κεφάλαια που το απαρτίζουν αποτελούν το ένα συνέχεια του άλλου, 

και συνεπώς είναι δύσκολο να γίνει μοντελοποίηση θεμάτων, με τα ζητούμενα θέματα 

να είναι όλα τα κεφάλαια του μαθήματος. 

 

Έτσι, πραγματοποιήθηκε η τελική προσέγγιση με αλγορίθμους μάθησης με επίβλεψη 

για την απόδοση μοναδικών τίτλων στις δημοσιεύσεις, όπου οι τίτλοι είναι λιγότεροι 

και ανταποκρίνονται στον αριθμό των κεφαλαίων της πρώτης εβδομάδας, για να 

μπορεί η προπόνηση αυτών των αλγορίθμων να ξεκινά από αυτή. Παράλληλα, 

μελετήθηκε η ακρίβεια των αλγορίθμων αυτών όσον αφορά τις προβλέψεις τους, όταν 

τα δεδομένα εισόδου ήταν: (α) μόνο τα δεδομένα κειμένου, (β) τα δεδομένα κειμένου 

και οι πιθανότητες από τη μοντελοποίηση θεμάτων με τον αλγόριθμο anchored CorEx 

και (γ) τα δεδομένα κειμένου, οι πιθανότητες από τον anchored CorEx και τα σκορ 

σημασιολογικής ομοιότητας των δημοσιεύσεων με τις λέξεις των θεμάτων  

 

Τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης έδειξαν ότι απαιτούνται πολλά περισσότερα 

από τα διαθέσιμα δεδομένα, για να αυξηθεί η ακρίβεια ενός αλγορίθμου μηχανικής 

μάθησης με επίβλεψη, σε μία τιμή που να καθιστά εφαρμόσιμη τη λύση αυτή. Ακόμη, 

το γεγονός ότι ορισμένα κεφάλαια του μαθήματος καταλαμβάνουν μεγαλύτερη 

έκταση στις συζητήσεις, το οποίο πιθανώς οφείλεται στο ότι τα κεφάλαια αυτά 

αποτελούν σημεία ενδιαφέροντος, δημιουργεί προβλήματα κατά τις προβλέψεις του 

αλγορίθμου. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα κεφάλαια αυτά, και 

κατά συνέπεια τα θέματα που τους αντιστοιχούν, πρέπει να αντιμετωπισθούν με 

διαφορετικό βάρος, έτσι ώστε να τονίζονται μεν ως σημαντικά, αλλά παράλληλα, να 

μη δημιουργούν υποεκπροσώπηση άλλων κεφαλαίων. 

 

Στο τελευταίο στάδιο αυτής της μελέτης, πραγματοποιήθηκε η μελέτη ενός 

διαφορετικού μαθήματος, του οποίου τα κεφάλαια είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και, 

έτσι, κάθε νέο κεφάλαιο δεν είχε άμεση σχέση με κάποιο προηγούμενο. Στόχος ήταν 
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να βρεθεί εάν επηρεάζει με κάποιον τρόπο το είδος και η δομή του μαθήματος, τα 

αποτελέσματα των παραπάνω προσεγγίσεων.  

 

Η μελέτη έδειξε ότι τα αποτελέσματα του αλγορίθμου anchored CorEx σε εβδομαδιαίο 

επίπεδο, ήταν σημαντικά καλύτερα σε αυτό το μάθημα, από την πρώτη εβδομάδα του 

μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Παρόλα αυτά, το μειονέκτημα του αλγορίθμου να μην 

αποδίδει μοναδικό θέμα σε κάποιες δημοσιεύσεις αποτελεί και για αυτό το μάθημα, 

ένα σημαντικό πρόβλημα. Το κριτήριο απόφασης βάσει της σημασιολογικής 

ομοιότητας, στην περίπτωση του νέου μαθήματος, έχει χειρότερα αποτελέσματα. 

Επιπλέον, το χαρακτηριστικό αυτού του μαθήματος να έχει αυτόνομες ενότητες, θέτει 

εμπόδιο στην χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης με επίβλεψη. 

 

Για τη λύση, επομένως, του προβλήματος του μοναδικού θέματος, επιχειρήθηκε η 

αναζήτηση κοινών λέξεων στις δημοσιεύσεις για τις οποίες ο αλγόριθμος anchored 

CorEx, δεν μπορεί να πάρει απόφαση, με τις λέξεις μιας καινούριας λίστας, της οποίας 

οι υπο-λίστες περιέχουν λέξεις, μοναδικές για κάθε μία, οι οποίες αποτελούν τις 

σημαντικότερες λέξεις κάθε μαθήματος.  

 

Η παραπάνω προσέγγιση βελτίωσε τα αποτελέσματα και έδειξε ότι οι κατηγορίες που 

παρουσιάζουν, πλέον, πρόβλημα είναι λίγες και είναι είτε οι μεγαλύτερες όσον αφορά 

την ύλη που καλύπτουν είτε οι μικρότερες. Με το γεγονός αυτό ως αναφορά το κριτήριο 

απόφασης θα μπορούσε με κάποιον τρόπο να ενισχυθεί και να δίνει, για παράδειγμα, 

ανάλογο βάρος σε κάποιες κατηγορίες. 

 

Συμπερασματικά, όσον αφορά τα ερωτήματα που τέθηκαν στο κεφάλαιο 3, οι 

απαντήσεις είναι οι εξής: 

 

1. Η αντιστοίχιση κεφαλαίων του μαθήματος στα θέματα των συζητήσεων δεν 

παρουσιάζει ικανοποιητικά αποτελέσματα, έναντι της αντιστοίχισης θεμάτων 

στα κεφάλαια του μαθήματος, που είναι πιο αποτελεσματική (αλγόριθμοι LDA 

και GuidedLDA έναντι anchored CorEx, αντίστοιχα). 

 

2. Από τους αλγορίθμους μοντελοποίησης θεμάτων, τα καλύτερα αποτελέσματα 

για το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει ο αλγόριθμος anchored CorEx, επειδή, 

πιθανώς, δεν πραγματοποιεί λεπτομερείς υποθέσεις για την παραγωγή των 

εγγράφων. 

 

Από τους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης με επίβλεψη, καλύτερα 

αποτελέσματα δίνει ο αλγόριθμος Linear Support Vector Classifier (LSVC), κατά 

την ταξινόμηση κειμένου. Επίσης, αν και αρχικά η ακρίβεια του αλγορίθμου 

ήταν μεγαλύτερη κατά την χρήση μόνο των δεδομένων κειμένου – πίνακας από 

τον TfidfVectorizer – με την αύξηση των δημοσιεύσεων παρατηρήθηκε ότι οι 

πιθανότητες για κάθε δημοσίευση που εξάγει ο anchored CorEx, καθώς και η 
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σημασιολογική ομοιότητα της δημοσίευσης με κάθε θέμα, ενίσχυσε την ακρίβεια 

του αλγορίθμου. 

 

3. Πράγματι, η φύση και το είδος του μαθήματος επηρεάζει σημαντικά, τόσο τα 

αποτελέσματα, όσο και την προσέγγιση του προβλήματος.  

 

Παρατηρήθηκε, δηλαδή, ότι σε ένα μάθημα τεχνολογίας, η μοντελοποίηση 

θεμάτων στο φόρουμ συζητήσεών του, τουλάχιστον με τις προσεγγίσεις που 

πραγματοποιήθηκαν, δεν μπορεί από μόνη της να αποδώσει, μπορεί, όμως, να 

λειτουργήσει ως ενίσχυση ενός αλγορίθμου μάθησης με επίβλεψη, αν και 

διαπιστώνεται ότι χρειάζονται περισσότερα δεδομένα.  

 

Αυτό δεν ισχύει για ένα μάθημα θεωρητικών επιστημών, το οποίο έχει αυτόνομα 

κεφάλαια, οπότε και η μοντελοποίηση θεμάτων σε αυτά δίνει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. Αντίθετα, σε αυτό το μάθημα δεν μπορεί να εφαρμοστεί η 

μηχανική μάθηση με επίβλεψη για την επιλογή μοναδικού θέματος, μπορεί, 

όμως, να βρεθεί κάποιο βέλτιστο κριτήριο απόφασης, που θα στηρίζεται στη 

γνώση για το σύνολο των δεδομένων και θα ακολουθείται, συνεπώς, μια 

ευρετική προσέγγιση. 

 

Η παρούσα μελέτη, αποτελεί ένα βήμα στην επίλυση του προβλήματος της 

αντιστοίχισης των θεμάτων των συζητήσεων στην ύλη ενός MOOC με έναν 

αυτοματοποιημένο τρόπο. Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να επικεντρωθούν 

στην κατασκευή ενός αποτελεσματικότερου κριτηρίου απόφασης. Από την άλλη 

πλευρά, θα μπορούσε να μελετηθεί η επίπτωση που έχει η εκχώρηση ετικετών στα 

δεδομένα και από άλλα άτομα, καθώς στη συγκεκριμένη μελέτη, οι ετικέτες στις 

δημοσιεύσεις, κατά την περίπτωση της μάθησης με επίβλεψη, βασίστηκαν στην κρίση 

ενός μόνο ατόμου. Τέλος, η εξαγωγή νέων χαρακτηριστικών από τα δεδομένα, για 

παράδειγμα η χρονική στιγμή δημιουργίας των δημοσιεύσεων, θα μπορούσε να παίξει 

κάποιο ρόλο σε μελλοντικές μελέτες, τόσο για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή 

αλγορίθμων μηχανικής μάθησης με επίβλεψη, όσο και για την εύρεση βέλτιστου 

κριτηρίου απόφασης μοναδικού θέματος. 
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Παράρτημα Α 
 

 

 

Ύλη πρώτης εβδομάδας (Δεδομένα, 

μεταβλητές και εκφράσεις) 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις 

Μάθημα 0 – Εισαγωγή, εγκατάσταση Ιστορία της Python (V0.1) 

Εγκατάσταση της Python (V0.2) 

Μάθημα 1 – Αριθμοί, μεταβλητές Μεταβλητές – τύποι – αριθμοί 

(V3.1) 

Εκχώρηση τιμής σε μια μεταβλητή 

(V3.2) 

Παράδειγμα: μετατροπή 

θερμοκρασίας (V3.3) 

Μάθημα 2 – Strings Συμβολοσειρές (strings) (V2.1) 

Πράξεις – μέθοδοι συμβολοσειρών 

strings (V2.2) 

Μάθημα 3 – Εντολές εισόδου/εξόδου Print (V3.1) 

Input (V3.2) 

Μάθημα 4 – Λίστες και πλειάδες Λίστες lists (V4.1) 

Πλειάδες tuples (V4.2) 

Μάθημα 5 – Λεξικά Λεξικά dictionaries (V5.1) 

Μάθημα 6 – Ασκήσεις επανάληψης Άσκηση 1 πολυώνυμο (V6.1) 

Άσκηση 2 τηλεφωνικές επαφές 

(V6.2) 

Άσκηση 3 Μετράμε λέξεις και 

γράμματα (V6.3) 

Πίνακας Α.1: Ύλη Εβδομάδας 1 στο μάθημα της Python. 
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Ύλη δεύτερης εβδομάδας (Έλεγχος 

ροής προγράμματος) 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις 

Μάθημα 7 – Δομή απόφασης if/elif/else Δομή if (V7.1) 

Παράδειγμα: λύση δευτεροβάθμιας 

εξίσωσης (V7.2) 

Μάθημα 8 – Δομή επανάληψης for Δομή for (V8.1) 

Συνάρτηση range (V8.2) 

for: παραδείγματα (V8.3) 

Μάθημα 9 – Δομή επανάληψης while Δομή while (V9.1) 

while: παραδείγματα (V9.2) 

while: ασκήσεις (V9.3) 

Μάθημα 10 – Συνοπτικές λίστες (list 

comprehension) 

list comprehension (V10.1) 

list comprehension: παραδείγματα 

(V10.2) 

list comprehension: ασκήσεις (V10.3) 

Μάθημα 11 – Γεννήτρια τυχαίων 

ημερομηνιών 

γεννήτρια τυχαίων ημερομηνιών 

(V11.1) 

*Εργασία 2 – Μαντέψτε έναν αριθμό 

(V11.2) 

*το βίντεο δεν υπάρχει σε αυτή την εβδομάδα αλλά στην επόμενη, στο μάθημα που είναι διαθέσιμο τώρα στο 

Mathesis, ενώ υπάρχει στα transcripts του μαθήματος του 2017 

Πίνακας Α.2: Ύλη Εβδομάδας 2 στο μάθημα της Python. 

 

 

Ύλη τρίτης εβδομάδας 

(Δομημένος προγραμματισμός) 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις 

Μάθημα 12 – Συναρτήσεις Ορισμός συναρτήσεων (V12.1) 

functions: παραδείγματα (V12.2) 

παράδειγμα: υπολογισμός όγκου και 

εμβαδού σφαίρας (V12.3) 

παράδειγμα: μετράμε τα κεφαλαία και 

μικρά γράμματα σε ένα κείμενο (V12.4) 

παράδειγμα: λίστα με μοναδικά στοιχεία 

(V12.5)  

Μάθημα 13 – Εμβέλεια Εμβέλεια μεταβλητών (V13.1) 

παράδειγμα: μορφοποίηση κειμένου (V13.2) 

Πίνακας Α.3: Ύλη Εβδομάδας 3 στο μάθημα της Python. 
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Ύλη τέταρτης εβδομάδας (Βιβλιοθήκες 

και εξαιρέσεις) 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις 

Μάθημα 14 – Βιβλιοθήκες (modules) Βιβλιοθήκες Modules (V14.1) 

Standard library (V14.2) 

Η βιβλιοθήκη math (V14.3) 

παράδειγμα: Η βιβλιοθήκη myabs 

(V14.4) 

παράδειγμα: δημιουργία της myabs 

(V14.5) 

Μάθημα 15 – Διαχείριση εξαιρέσεων 

try/except 

*διαχείριση εξαιρέσεων try/except 

(V15.1) 

παράδειγμα (V15.2) 

*δεν υπάρχει η αντίστοιχη απομαγνητοφώνηση 

Πίνακας Α.4: Ύλη Εβδομάδας 4 στο μάθημα της Python. 

 

 

Ύλη πέμπτης εβδομάδας (Αρχεία) Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις 

Μάθημα 17 – Αρχεία Γράφουμε και διαβάζουμε από αρχεία 

(V17.1) 

παράδειγμα: τα ελληνικά βουνά (V17.2) 

παράδειγμα: το ημερολόγιο (V17.3) 

παράδειγμα: άγνωστη κωδικοποίηση 

αρχείου (V17.4) 

Μάθημα 18 – Σύνδεση με το 

λειτουργικό σύστημα 

Οι βιβλιοθήκες os και os.path (V18.1) 

παράδειγμα: παρουσίαση των αρχείων 

μας (V18.2) 

παράδειγμα: καταγραφή αρχείων ανά 

τύπο (V18.3) 

Πίνακας Α.5: Ύλη Εβδομάδας 5 στο μάθημα της Python. 
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Ύλη έκτης εβδομάδας 

(Διαχείριση Δεδομένων) 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις 

Μάθημα 19 – Διαχείριση κειμένου 

με regular expressions 

Διαχείριση κειμένου με regular expressions 

(V19.1) 

παράδειγμα: ψάχνουμε παραμύθια (V19.2) 

παράδειγμα: Αναζήτηση σε html (V19.3) 

παράδειγμα: τα ελληνικά βουνά έκδοση 2 

(V19.4) 

Μάθημα 20 – Διαχείριση 

δεδομένων από το διαδίκτυο 

Η βιβλιοθήκη urllib (V20.1) 

παράδειγμα: Ανάκτηση μαθημάτων από το 

eudoxus.gr (V20.2) 

παράδειγμα: δημιουργία τηλεφωνικού 

καταλόγου καθηγητών (V20.3) 

Μάθημα 21 – Εργασία 

Επανάληψης 

Εισαγωγή στην εργασία επανάληψης (V21.1) 

παράδειγμα: Η πρόγνωση καιρού Ελλάδος 

(V21.2) 

τελική εργασία: Ανάκτηση δεδομένων από 

τη diavgeia.gov.gr (V21.3) 

Πίνακας Α.6: Ύλη Εβδομάδας 6 στο μάθημα της Python. 
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Παράρτημα Β 
 

 

 

Ύλη πρώτης εβδομάδας (Οι θρησκείες των 

γεωργών / Ανατολικές θρησκείες, μέρος 1ο) 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις 

1.1 - Οι ηθικές αξίες των γεωργών V1.1.1 Ο παγανισμός 

μεταλλάσσεται 

V1.1.2 Γεωργοί και ηθικές 

αξίες 

V1.1.3 Αγάπη και συμπόνια 

V1.1.4 Οι θρησκείες και οι 

πιστοί τους 

V1.1.5 Η ιδιαιτερότητα των 

Κινέζων 

V1.1.6 «Ανατολικές» - 

«Δυτικές» θρησκείες 

1.2 – Οι Ανατολικές Θρησκείες: Ο Ινδουισμός – 

1 

V1.2.1 Οι Βέδες 

V1.2.2 Οι Ουπανισάδες 

V1.2.3 «Τα πάντα ρει» 

V1.2.4 Οι κάστες 

1.3 – Οι Ανατολικές Θρησκείες: Ο Ινδουισμός – 

2 

V1.3.1 Οι παρίες 

V1.3.2 Οι τσιγγάνοι 

V1.3.3 Ερωτισμός – 

Ασκητισμός 

V1.3.4 Γκουρού και baba 

V1.3.5 Γιόγκα 

Πίνακας Β.1: Ύλη Εβδομάδας 1 στο μάθημα της Ιστορίας. 

 

 

Ύλη δεύτερης εβδομάδας (Οι θρησκείες των 

γεωργών / Ανατολικές θρησκείες, μέρος 2ο) 

Βιντεοσκοπημένες 

Διαλέξεις 

2.1 – Οι Ανατολικές θρησκείες: Ο Βουδισμός V2.1.1 Ο Σιντάρτα 

Γκαουτάμα 

V2.1.2 Μια θρησκεία αγάπης 

V2.1.3 Μαχαγιάνα – 

Χιναγιάνα 

V2.1.4 Ένα θαύμα – ο 6ος 

αιώνας π.Χ. 
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2.2 - Οι Ανατολικές θρησκείες: Ταοϊσμός, Ζεν, 

Κομφουκιανισμός 

V2.2.1 Ταοϊσμός 

V2.2.2 Ζεν 

V2.2.3 Ο Κομφούκιος 

V2.2.4 Οι αξίες του 

Κομφουκιανισμού – 1 

V2.2.5 Οι αξίες του 

Κομφουκιανισμού – 2 

V2.2.6 Αριστοκρατία ή 

εντιμότητα; 

V2.2.7 Τα μέτρα της 

δυναστείας των Χαν 

Πίνακας Β.2: Ύλη Εβδομάδας 2 στο μάθημα της Ιστορίας. 

 

 

 

Ύλη της τρίτης εβδομάδας (Οι θρησκείες των 

γεωργών / Δυτικές Θρησκείες, μέρος 1ο) 

Βιντεοσκοπημένες 

Διαλέξεις 

5.2 - Οι Δυτικές Θρησκείες: Ζωροαστρισμός, 

Μιθραϊσμός, Μανιχαϊσμός  

V3.1.1 Η θρησκεία των 

αρχαίων Περσών 

V3.1.2 Μάχη ανάμεσα στο 

καλό και το κακό 

V3.1.3 Η καθαρτήρια φωτιά 

V3.1.4 Ο Μιθραϊσμός 

V3.1.5 Ο Μανιχαϊσμός 

3.2 – Οι Δυτικές Θρησκείες: Ο Εβραϊσμός -1  V3.2.1 Μια απόλυτα 

μονοθεϊστική θρησκεία 

V3.2.2 Τα ιερά κείμενα του 

Εβραϊσμού 

V3.2.3 Εβραίοι και Ρωμαίοι 

V3.2.4 Το τείχος των δακρύων 

V3.2.5 Αιρετικοί και Εβραίοι 

V3.2.6 Πογκρόμ και γκέτο 

3.3 – Οι Δυτικές Θρησκείες: Ο Εβραϊσμός -2 V3.3.1 Εβραίοι και 

Μουσουλμάνοι 

V3.3.2 Η εκδίωξη από την 

Ισπανία 

V3.3.3 Σεφαραδίτες και 

Ρωμανιώτες 

V3.3.4 Οι Ασκεναζίμ Εβραίοι 
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V3.3.5 Σιωνισμός και κράτος 

του Ισραήλ 

Πίνακας Β.3: Ύλη Εβδομάδας 3 στο μάθημα της Ιστορίας. 

 

 

Ύλη τέταρτης εβδομάδας (Οι θρησκείες 

των γεωργών / Δυτικές Θρησκείες, μέρος 2ο) 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις 

4.1 – Ο Χριστιανισμός V4.1.1 Μια εβραιογενής θρησκεία 

V4.1.2 Η διάδοση της νέας 

θρησκείας 

V4.1.3 Οι αιρέσεις 

V4.1.4 Μεσσίες και ψευδομεσσίες 

V4.1.5 Η διάδοση του 

Αρειανισμού 

V4.1.6 Οι διωγμοί κατά των 

Χριστιανών 

V4.1.7 Οι Οικουμενικές Σύνοδοι 

4.2 – Ο Χριστιανισμός: Το Βυζάντιο και οι 

δράσεις του  

V4.2.1 Το Βυζάντιο και το κλέος 

του 

V4.2.2 Παυλικιανοί και Βογόμιλοι 

V4.2.3 Η Εικονομαχία 

V4.2.4 Ο εκχριστιανισμός των 

Σλάβων 

4.3 – Το Βυζάντιο και ο εκχριστιανισμός των 

Ρώσων 

V4.3.1 Οι Ρως 

V4.3.2 Ο εκχριστιανισμός των 

Ρώσων 

V4.3.3 Το Πατριαρχείο Μόσχας 

και πασών των Ρωσιών 

V4.3.4 Η Ρωσία φέρνει την 

ορθοδοξία στον Ειρηνικό 

Πίνακας Β.4: Ύλη Εβδομάδας 4 στο μάθημα της Ιστορίας. 
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Ύλη πέμπτης εβδομάδας (Οι θρησκείες 

των γεωργών / Δυτικές Θρησκείες, μέρος 

3ο) 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις 

5.1 - Η διάδοση και το Σχίσμα του 

Χριστιανισμού 

V5.1.1 Τα πέτρινα χρόνια του 

Πάπα 

V5.1.2 Ο εκχριστιανισμός των 

Γερμανών 

V5.1.3 Το Σχίσμα των Εκκλησιών 

V5.1.4 Αλλεπάλληλες 

Σταυροφορίες 

V5.1.5 Στρατιωτικά μοναστικά 

σταυροφορικά σώματα 

5.2 – Ο Πάπας έχει πολλά μέτωπα V5.2.1 Ο Πάπας και η μάχη κατά 

των αιρετικών 

V5.2.2 Εσωτερικά προβλήματα της 

καθολικής εκκλησίας 

V5.2.3 Οι Άραβες εκδιώκονται από 

την Ισπανία 

V5.2.4 Ο Χριστόφορος Κολόμβος 

Πίνακας Β.5: Ύλη Εβδομάδας 5 στο μάθημα της Ιστορίας. 

 

 

Ύλη έκτης εβδομάδας(Οι θρησκείες των 

γεωργών του Νέου Κόσμου) 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις 

6.1 – Η προκολομβιανή Αμερική  V6.1.1 Αμερική: η ήπειρος των 

άκρων 

V6.1.2 Επιτεύγματα της 

προκολομβιανής Αμερικής  

V6.1.3 Τα επιτεύγματα των Μάγιας 

V6.1.4 Οι ανθρωποθυσίες 

6.2 – Η Κεντρική και Νότια Αμερική 

κατακτώνται και εκχριστιανίζονται 

V6.2.1 Οι ναυτικές ικανότητες των 

Ιταλών 

V6.2.2 Μια ιστορία ανθρώπινης 

απληστίας 

V6.2.3 Ο αποδεκατισμός μιας 

ηπείρου 

V6.2.4 Μια ήπειρος προστίθεται 

στον έλεγχο του Πάπα 

Πίνακας Β.6: Ύλη Εβδομάδας 6 στο μάθημα της Ιστορίας. 
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Ύλη έβδομης εβδομάδας (Δυτική 

Ευρώπη. Η Θρησκευτική 

Μεταρρύθμιση) 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις 

7.1 - Το νέο σχίσμα κυοφορείται, 

γεννιέται και επεκτείνεται  

V7.1.1 Το νέο σχίσμα κυοφορείται: 

Τζον Ουίκλιφ 

V7.1.2 Το νέο σχίσμα κυοφορείται: Γιαν 

Χους  

V7.1.3 Το νέο σχίσμα γεννιέται: 

Μαρτίνος Λούθηρος 

V7.1.4 Η θρησκευτική μεταρρύθμιση 

επεκτείνεται: Ζβίγγλιος και Καλβίνος 

V7.1.5 Ο ρόλος της τυπογραφίας 

7.2 – Αγγλία και Γαλλία σε 

θρησκευτική αναταραχή  

V7.2.1 Δύσκολες σχέσεις: Αγγλία και 

Γαλλία 

V7.2.2 Ερρίκος ο Η’  

V7.2.3 Η Αγγλικανική Εκκλησία 

V7.2.4 Η τύχη των Ουγενότων 

7.3 – Μεταρρύθμιση, 

Αντιμεταρρύθμιση, Ουνία  

V7.3.1 Ο γερμανικός εμφύλιος 

θρησκευτικός πόλεμος 

V7.3.2 Η Ουνία 

V7.3.3 Η Αντιμεταρρύθμιση 

V7.3.4 Ο προτεσταντισμός και οι 

τάσεις του 

V7.3.5 Ο Καλβινισμός και η διάχυσή 

του 

V7.3.6 Ο Καλβινισμός και οι τάσεις του 

Πίνακας Β.7: Ύλη Εβδομάδας 7 στο μάθημα της Ιστορίας. 

 

 

 

Ύλη όγδοης εβδομάδας (Η 

προτεσταντική Αγγλία και ο κόσμος) 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις 

8.1 - Η προτεσταντική Αγγλία 

αλλάζει τον κόσμο  

V8.1.1 Πολιτικές εκφάνσεις του 

προτεσταντισμού 

V8.1.2 Ελεύθερη κοινωνία, ελεύθερη 

οικονομία 

V8.1.3 Οικονομικές πραγματικότητες 

του προτεσταντικού κόσμου 



84 

 

V8.1.4 Οικονομικές πρωτοπορίες και 

προτεσταντική Αγγλία 

V8.1.5 Ο κομβικός 17ος αγγλικός αιώνας 

8.2 – Η Βόρεια Αμερική και η 

Αυστραλία γίνονται προτεσταντικές 

V8.2.1 Η Βόρεια Αμερική αποικίζεται 

από της Ευρωπαίους 

V8.2.2 Άγγλοι και Γάλλοι συγκρούονται 

για τη Βόρεια Αμερική 

V8.2.3 Η Αμερικανική Επανάσταση 

V8.2.4 Η Αυστραλία γίνεται και αυτή 

προέκταση της Αγγλίας 

Πίνακας Β.8: Ύλη Εβδομάδας 8 στο μάθημα της Ιστορίας. 

 

 

Ύλη ένατης εβδομάδας (Οι θρησκείες 

των γεωργών / Ισλάμ) 

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις 

9.1– Το Ισλάμ V9.1.1 Το Ισλάμ: στατιστικά 

δεδομένα 

V9.1.2 Ο προφήτης Μωάμεθ 

V9.1.3 Η Σαρία 

V9.1.4 Οι πέντε υποχρεώσεις του 

πιστού 

V9.1.5 Το σχίσμα του Ισλάμ 

9.2 – Το Ισλάμ: τάσεις και πολιτισμός  V9.2.1 Ο Σουφισμός 

V9.2.2 Η επέκταση του Ισλάμ, 7ος – 8ος 

αιώνας μ.Χ. 

V9.2.3 Πολλές δυναστείες. Πολλές 

ταραχές. 

V9.2.4 Οι σημαντικότερες πόλεις του 

Ισλάμ 

V9.2.5 Ο αραβικός πολιτισμός 

Πίνακας Β.9: Ύλη Εβδομάδας 9 στο μάθημα της Ιστορίας. 
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Παράρτημα Γ 
 

 

 

WEEK 1 

(train) 

week 

2 

(test) 

week 2 

(test) 

week 2 

(test) 

weeks 

2-6 

(test) 

weeks 2-6 

(test) 

weeks 2-6 

(test) 

Accuracy 

Scores 

text text + 

probabilities 

text + 

probabilities 

+ 

similarities 

text text + 

probabilities 

text + 

probabilities 

+ 

similarities 

Decision Tree 

(random_state 

=0) 

      

 
0.54 0.55 0.52 0.41 0.39 0.36 

Logistic 

Regression 

      

(class_weight 

= ‘balanced’) 

0.54 0.46 0.42 0.43 0.32 0.32 

Linear SVC 
      

 
0.53 0.48 0.47 0.43 0.37 0.36 

Random 

Forest 

      

 
0.49 0.51 0.49 0.41 0.42 0.39 

Πίνακας Γ.1: Ακρίβεια αλγορίθμων – πρώτος διαχωρισμός. 
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WEEK 1,2 

(train) 

week 

3 

(test) 

week 3 

(test) 

week 3 

(test) 

weeks 

3-6 

(test) 

weeks 3-6 

(test) 

weeks 3-6 

(test) 

Accuracy 

Scores 

text text + 

probabilities 

text + 

probabilities 

+ 

similarities 

text text + 

probabilities 

text + 

probabilities 

+ 

similarities 

Decision Tree 

(random_state 

=0, 

class_weight = 

“balanced”) 

      

 
0.45 0.46 0.5 0.37 0.34 0.35 

Logistic 

Regression 

      

(class_weight 

= 'balanced') 

0.5 0.39 0.38 0.41 0.38 0.35 

Linear SVC 
      

 
0.53 0.47 0.47 0.42 0.39 0.39 

Random 

Forest 

      

(class_weight 

= 'balanced') 

0.47 0.5 0.47 0.39 0.41 0.35 

Πίνακας Γ.2: Ακρίβεια αλγορίθμων – δεύτερος διαχωρισμός. 
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WEEK 1,2,3 

(train) 

week 

4 

(test) 

week 4 

(test) 

week 4 

(test) 

weeks 

4-6 

(test) 

weeks 4-6 

(test) 

weeks 4-6 

(test) 

Accuracy 

Scores 

text text + 

probabilities 

text + 

probabilities 

+ 

similarities 

text text + 

probabilities 

text + 

probabilities 

+ 

similarities 

Decision Tree 

(random_state 

=0)  

      

 
0.51 0.49 0.42 0.35 0.34 0.34 

Logistic 

Regression 

      

(class_weight 

= "balanced") 

0.53 0.41 0.37 0.46 0.39 0.39 

Linear SVC 
      

 
0.53 0.46 0.46 0.45 0.42 0.43 

Random 

Forest 

      

(class_weight 

= "balanced") 

0.58 0.53 0.49 0.42 0.37 0.36 

Πίνακας Γ.3: Ακρίβεια αλγορίθμων – τρίτος διαχωρισμός. 
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WEEK 1,2,3, 4 

(train) 

week 

5 

(test) 

week 5 

(test) 

week 5 

(test) 

weeks 

5-6 

(test) 

weeks 5-6 

(test) 

weeks 5-6 

(test) 

Accuracy 

Scores 

text text + 

probabilities 

text + 

probabilities 

+ 

similarities 

text text + 

probabilities 

text + 

probabilities 

+ 

similarities 

Decision Tree 

(random_state 

=0, 

class_weight = 

"balanced") 

      

 
0.33 0.33 0.25 0.32 0.35 0.3 

Logistic 

Regression 

      

(class_weight 

= "balanced") 

0.4 0.33 0.31 0.49 0.43 0.41 

Linear SVC 
      

(class_weight 

= "balanced") 

0.4 0.4 0.4 0.49 0.46 0.45 

Random 

Forest 

      

 
0.27 0.29 0.29 0.33 0.38 0.37 

Πίνακας Γ.4: Ακρίβεια αλγορίθμων – τέταρτος διαχωρισμός. 

 

 

 

 

 

 



89 

 

WEEK 1,2,3,4,5 (train) week 6 

(test) 

week 6 (test) week 6 (test) 

Accuracy Scores text text + 

probabilities 

text + probabilities + 

similarities 

Decision Tree 

(random_state =0) 

   

 
0.41 0.44 0.35 

Logistic Regression 
   

(class_weight = 

"balanced") 

0.54 0.56 0.52 

Linear SVC 
   

 
0.54 0.56 0.57 

Random Forest 
   

(class_weight = 

"balanced") 

0.5 0.5 0.5 

Πίνακας Γ.5: Ακρίβεια αλγορίθμων – πέμπτος διαχωρισμός. 


